
                                                                                                                       ŠR 3/2016  
Zápis z jednání školské rady 

ze dne 20. prosince 2016  
  
Přítomni: Michaela Hostinská, Irena Chaloupková, Magdalena Kožuská,  
Jana Trčková, Markéta Vlachová 
Omluveni: Zuzana Benešová 
Hosté: ředitel školy Petr Juráček  
 
Program:  
1. projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2017  

2. různé  
 

J. Trčková zahájila jednání školské rady a seznámila přítomné s programem jednání. 
 
Usnesení č. 1: Školská rada odsouhlasila program jednání. 
Hlasování: 5 pro – 0 proti – zdržel se 0 
 
Ad. 1) Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2017   
Pan ředitel seznámil členy školské rady podrobně s jednotlivými položkami návrhu 
rozpočtu na rok 2017.  
Školská rada požádala pana ředitele o poskytnutí návrhu rozpočtu v dalších letech 
dříve, pokud možno před jednáním zastupitelstva obce, na němž je návrh rozpočtu 
projednáván a odsouhlasen. Tak, aby při tomto jednání mohlo zastupitelstvo vzít 
v potaz také připomínky školské rady k návrhu rozpočtu školy. 
 
Pan ředitel podrobněji rozebral položku rozpočtu týkající se předpokládaných 
nákladů, především na vybudování přístřešku na kola a sportovní potřeby.  
Na základě těchto informací školská rada formulovala své připomínky a návrhy: 
 

1. Přístřešek na kola a sportovní potřeby je žádoucí zrealizovat do jara 2017,  
a to z důvodů: 

 akutní nutnosti řešit uložení sportovních potřeb tak, aby byly jednoduše 
dosažitelné (pedagog nemůže odcházet od žáků pro tyto potřeby do do 
skladu v zadním traktu školy); 

 rozvoje sportovních aktivit žáků (starý přístřešek velmi podpořil 
využívání kol a koloběžek nejen k cestě do a ze školy). 
 

2. Akutní potřeba vytvoření koridoru mezi novou budovou školy a jídelnou. 
Stávající situace, kdy žáci prochází venkovními prostory, je komplikovaná 
z hlediska časových ztrát i náročnosti organizace přezouvání. Je také 
nebezpečná – kluzké povrchy v zimě v kombinaci s nedopnutými botami, 
průchod prostorem při probíhajícím zásobování jídelny, omezení při 
nepříznivém počasí, atd. 
 

3. Modernizace starého a poškozeného vybavení školní jídelny. Tato slouží také 
pro výuku výtvarné výchovy a dalších předmětů, probíhá v ní kroužek 
keramiky. Především stoly jsou ve stavu nesplňujícím ani funkční, ani 
estetické požadavky (odpadávající hliníkové nohy s poškozeným šroubením, 
poškrábané desky stolů). 

 
Návrhy a požadavky školské rady budou předány formou tohoto zápisu zřizovateli 
prostřednictvím členů školské rady – zástupců zřizovatele.  
 
Školská rada tímto projednala návrh rozpočtu školy na rok 2017. 



 
Ad. 2) Různé 
 
Pan ředitel předložil školské radě žádosti o dotace reagující na výzvy č.  02_16_022 
a Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO 
VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. (předpokládané zahájení je v únoru 
2017, trvání dva roky). Uvedl hlavní zájmové oblasti v dalším vzdělávání pedagogů, 
na něž jsou dotace směřovány. 
 
 
Předsedkyně ukončila schůzi v 18.00 
 
Zapsala 30. 12. 2016 Irena Chaloupková 


