Školská rada
Zpráva ředitele – 13.06.2017:
1.Úpravy školy a plánované investice školy a jejího areálu:
V průběhu 1. pololetí školního roku 2016-17 nedošlo k žádným větším opravám ani investicím. Ve
školní jídelně se rozbil robot. Škola získala 180 000 Kč. V současné době je ukončeno poptávkové
řízení, v kterém byla nejúspěšnější firma ELKUS. Té byla poslána objednávka na robot RM – 60.
Předběžně jsme domluveni na dodání zboží v měsíci červnu. V měsíci červenci – srpnu bude opravena
tělocvična. Do opravy se započítává výměna oken, osvětlení a částečná oprava stěn v tělocvičně. Tuto
stavební akci včetně výběrového řízení řeší zřizovatel školy.
ZŠ Vinařská se zapojila do 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy – obor fyzika, chemie a biologie. Předmětem
předkládaného projektu je podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v Základní
škole Ústí nad Labem Vinařská 1016/6, příspěvková organizace. Realizovány budou stavební úpravy rekonstrukce třídy, bezbariérové WC. Bude zakoupen schodolez. Dále bude pořízeno vybavení pro
zajištění rozvoje žáků v následující klíčové kompetenci: v oblasti přírodních věd - fyzika, chemie,
biologie. Bude vybudována nová plocha intenzivně osázená zelení. V současné době je podána žádost
a ZŠ Vinařská čeká, zda bude v tomto projektu úspěšná.
2. Otevření dvou 1.tříd
V měsíci dubnu proběhl zápis, letos poprvé elektronickou formou. Na jeho základě jsme vystavili 53
rozhodnutí o přijetí do 1. třídy. Někteří rodiče se ale rozhodli, že budou navštěvovat jinou školu. Od
září budeme otevírat dvě první třídy po cca 20 – ti žácích. Na základě žádostí rodičů budeme také
žádat zřizovatele o otevření jedné přípravné třídy. Ta má v současné době velmi dobrý zvuk i díky
výuce paní učitelky Ivety Hnykové. Kromě běžné výuky se žáci účastní kurzů bruslení, plavání,
exkurzí do knihovny, planetária aj. Na základě spolupráce s HC Slovan jsme vloni přivítali v naší
škole 8 hokejistů do 1. třdy. V letošním roce proběhl znovu nábor hokejistů, na základě něhož do naší
školy přijde 7 hokejistů. Díky tomu vytváříme sportovní třídy od 1. třídy.
3. Spolupráce s médii
Pravidelně se snažíme informovat veřejnost o našich aktivitách na webových stránkách a v Ústeckém
deníku. Ve vestibulu školy vysílá informační kanál. Rodiče jsou informováni pravidelně o klasifikaci
i kázni žáků elektronickým systémem Školaonline. Od května 2017 je ZŠ Vinařská i sociální síti
facebook. Rodiče tento profil pravidelně sledují.
4.Klasifikační porada a třídní schůzky- proběhly ve dvou termínech:
10. listopadu 2016, 11. Ledna 2016 a 6. dubna 2017. Během školního roku proběhlo několik
provozních porad, které byly určeny organizačním záležitostem. V průběhu školního roku jsem se
pravidelně setkával s vedoucími jednotlivých úseků, vedoucími předmětových komisí, výchovnou
poradkyní, metodikem prevence, ekonomkou školy, zástupcem ředitele.
5. Pobytové akce školy - ve školním roce proběhl:
Lyžařský kurz pro žáky 6.-8., ročníku a ozdravný pobyt na horách pro žáky 3.-5. ročníku
v Příchovicích
Ozdravný pobyt pro žáky 0.-3. ročníku v Poslově Mlýně.
6. Plánované opravy:
-malování tříd
-malování chodby ve 2. patře školy
-malování kuchyně

7. Hospitační činnost: v letošním školním roce proběhla na naší škole v termínu 1.11. – 4.11. 2016.
Na základě této kontrolní činnosti jsme dospěli k názoru, že výuka probíhá na naší škole bez větších
chyb. Se zaměstnanci, kterým byly sděleny výtky jsme provedli opatření, která by méla vést ke
zmírnění chyb v jejich práci. Další hospitační činnost plánujeme na školní rok 2017-188. Kontroní činnost: je plánovaná, v průběhu školního roku došlo k několika kontrolám na všech
úsecích školy. Drobné nedostatky byly odstraněny.
9. Hospodaření školy:

Hospodaření školy za rok 2016:
Příjmy
Učební pomůcky

201 817 Kč

Provozní prostředky

Příjmy
2 186 000 Kč

Výdaje (největší položky)
Mixážní pult,
Reproduktory, mikrofon
Běžkařské boty+lyže
Nástěnné obrazy

24 910 Kč
16 490 Kč
20 100 Kč

Výdaje (největší položky)
Tepelné hospodářství
1 007 260 Kč
Centropol-elektřina
388 167 Kč
Příjmy:

Dotace, projekty

Dotace UP pro 1.
ročník
Na zajištění celodenní
péče pro žáky
sportovních tříd
Projekt OPVV – výzva
č.47

74 000 Kč

40 000 Kč
813819 Kč

Výsledek:
Vedlejší hospodářská
činnost

45 449 Kč

8. Změna ŠVP: na základě návrhu ředitele školy a odsouhlasení pedagogické rady podávám školské
radě návrh na odsouhlasení změny ŠVP, podle kterého by probíhala výuka od školního roku 2017-18.
Změny jsou popsány v příloze.

Mgr. Květoslav Kolařík – ř.š.

