Shrnutí z jednání školské rady 5.2.2019
1. Pan ředitel informoval Školskou radu o učiněných krocích ze strany školy souvisejících se změnou
financování školy.
1.1. Během ledna proběhlo informování pedagogického sboru a rodičů.
1.2. Ve dnech 21.1. a 28.1. se uskutečnila setkání zákonných zástupců dětí se školou a jejím
zřizovatelem.
1.3. Někteří rodiče vyjádřili nesouhlas s podpisem smlouvy z důvodu změny podmínek v průběhu
školního roku. ZŠSV tento argument považuje za oprávněný, ale změna financování
církevních škol ze strany státu proběhla až po začátku školního roku 2018/1019 a jedná se o
tak výraznou změnu, která škole neumožňuje vyčkat na začátek dalšího školního roku.
1.4. Někteří rodiče navrhli místo uzavření smlouvy o příspěvku na vzdělávání pomoci škole
formou dobrovolného daru. Tato forma je vhodná jako alternativní zdroj příjmu pro školu,
ale ne jako zaručený finanční zdroj umožňující finanční udržitelnost školy.
1.5. Většina rodičů se snaží této nepříjemné situaci porozumět a akceptovat ji.
1.6. V tomto týdnu dochází k distribuci smluv (týká se žáků 4. až 8. ročníků) a dodatků ke
smlouvě (týká se žáků 1. až 3. ročníků). Několik zástupců žáků 9. tříd se nabídlo dobrovolně
podepsat smlouvy také.
2. Ve čtvrtek 7.2. 2019 se uskuteční schůzka zástupců ZŠSV, zřizovatele školy a rodičů se zástupci
Arcibiskupství pražského. Předmětem jednání bude vysvětlení potíží vzniklých změnou
financování církevních škol ze strany státu a projednání možností podpory školy a žáků ve
finanční nouzi ze strany Arcibiskupství.
3. Zřizovatel školy plánuje oficiální vyjádření k současné situaci.
4. Školská rada byla informována o zpožděné čtvrtletí platbě na základě normativů ze strany MŠMT.
5. Školská rada diskutovala potřebu vzniku, vymezení a roli Fondu pomoci při ZŠSV, která by
pomáhala s úhradou příspěvku na vzdělání rodinám ve finanční nouzi.
6. ŠR byla informovaná o plánu získat pro školu specialitu zaměřujícího se na získávání finančních
prostředků z dotací a projektových zdrojů, tzv. fundrisera.
7. Příští schůzka školské rady je naplánována v případě potřeby na 5.3., jinak na 9. 4. od 16 hod.

