Zápis z jednání Školské rady Gymnázia P. Křížkovského konaného dne 25. 9. 2018
Přítomni:
-

viz prezenční listina + hosté RNDr. Jiří Dittrich – ředitel gymnázia, Mgr. Olga Horáková –
ekonomka gymnázia

Program:
1. Schválení programu jednání – schváleno všemi přítomnými členy ŠR
2. Informace předsedy ŠR o stávajícím personálním složení ŠR a o plánovaných volbách do ŠR
a. Noví členové ŠR paní Lucie Francová a Renata Nešporová
b. Členství se vzdali na vlastní žádost Olga Horáková
3. Výroční zpráva o činnosti Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o. – referát
ředitele gymnázia
a. Jedinečné studijní úspěchy žáků – studium gymnázia a současně JAMU
b. Narůstající počet žáků – celková kapacita 200 žáků, ke dni 25. 9. 2018 je 190 žáků
c. Budova - kapacitně nedostačující nárokům žáků i pedagogů výběrové střední školy,
především chybějí prostory pro individuální i skupinovou práci žáků ve volných
hodinách a o delších přestávkách, dále chybějí prostory pro osobní konzultace a
schůzky pedagogů se zákonnými zástupci aj. „návštěvníky“ školy
d. Mzdové podmínky – k 1. 9. 2018 byly navýšeny tarifní mzdy pedagogických
pracovníků – platové výměry jsou v současné době shodné jako ve státních školách –
hlavně 12. platová třída, ovšem bez nadtarifních složek
e. V závěru školního roku proběhla inspekční návštěva ČŠI na základě stížnosti
(obtěžování spolužaček ze strany žáka, otevřeně projevované nacistické postoje);
podáno trestní oznámení, vypovězena smlouva o vzdělávání na základě hrubého
porušení školního řádu – důsledkem uvedené kauzy bylo zřízení Etická komise
gymnázia a její ukotvení ve školním řádu
f. Personálie ve výroční zprávě – členům školské rady není známo, kdo ze zaměstnanců
školy je Ing. Alena Mikulášková – pan jednatel gymnázia požádán o objasnění
4. Schvalování Výroční zprávy o činnosti gymnázia – SCHVÁLENA jednohlasně všemi přítomnými
členy školské rady
5. Výroční zpráva o hospodaření Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o. – referát
ekonomky gymnázia
a. Podklady ke schválení poslány členům ŠR jeden den před jednáním školské rady,
obsahovaly nedostatky různého charakteru, především níže uvedené:
b. 1.
Způsob výpočtu výnosů - školné ( počet studentů * roční platba)
2.
Předložení smluv o dotacích
3.
Doložení smluv o nájemném + náklady spojené s nájmem.
4.
Vysvětlení položky „Ostatní“ ve výnosech
5.
Předložení rekapitulací mezd za jednotlivé měsíce

6.
Předložení karet majetku HIM a DKP ( drobného majetku), který byl pořízen.
Tady bych chtěla upozornit na zákonnou povinnost evidovat majetek a to i drobný po
dobu jeho předpokládané použitelnosti a také ho po tuto dobu odepisovat. (Základní
účetní zásada věrného obrazu ). Při porovnání s loňským rokem se jedná opět o
výraznou změnu.
7.
Doložit náklady na energie ( doklady od dodavatelů) – výrazný nesoulad s
loňským rokem.
8.
Doložit smlouvy se ZUŠ, právníkem, účetním, daňovým poradcem, pojištění …
9.
Z čeho se skládá položka daně.
10. Kolik vozů škola vlastní a jak je možné bylo projeto 360tis na PHM?
11. Co se skrývá pod položkami materiál ostatní a opravy a udržování, repre... –
výrazný nárůst oproti loňskému roku.
6. Výroční zpráva o hospodaření Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o. –
jednohlasně členy školské rady NESCHVÁLENA pro množství nedostatků v předložené verzi ke
dni 25. 9. 2018
a. ekonomka požádána o doplnění chybějících údajů a zpřesnění informací v přehledech
týkajících se hospodaření školy
7. Návrh předsedy ŠR – jednání o schválení výroční zprávy o hospodaření uskutečnit opětovně
dne 8. 10. 2018, v 17.30 h – návrh schválen všemi přítomnými členy ŠR gymnázia
8. Návrh rozpočtu gymnázia na nové účetní období – předložila paní Olga Horáková, návrh
podal jednatel gymnázia Ing. Pavel Matuška
a. Návrh je příliš obecný, navržené položky nejsou rozepsány tak, aby bylo zřejmé, kolik
financí se jednotlivých položkách nachází
b. Členové školské rady žádají pana jednatele, aby navržený rozpočet předložil znovu a
v rozkladu, který bude jednoznačný – termín: příští jednání rady školy

Zapsala: Pavlína Mazáčová dne: 30. 9. 2018
Doplnil a schválil: Vladimír Brázda

