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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  ŠKOLSKÉ RADY KONANÉ DNE 12.12.2017  
 

Program:  

1) Informace zřizovatele o rozpočtu na další rok. 

2) Informace o inspekční činnosti z listopadu 2017 – seznámení se zprávou ČŠI 

3) Schválení změn ve školním řádu 

4) Seznámení s výsledkem voleb do ŠR z řad zákonných zástupců a pedagog.pracovníků 

5) Diskuse 
 

Přítomni dle prezenční listiny. 

Jednání školské rady byla přítomna ředitelka školy Mgr. Jitka Nováková 
 

Bod č. 1 

Informace zřizovatele o rozpočtu na další rok 

 

Starostka obce Hana Řebíková informovala o pracovním jednání  ZM k rozpočtu na další 

kalendářní rok a o částce 150 000 Kč, která je v návrhu rozpočtu určená na údržbu budov 

školy a školky. K navrhovanému rozpočtu nikdo ze ZM neměl připomínek. Škola v rozpočtu 

žádala též o 20 000 Kč na experimentální pomůcky doporučené ČŠI. 

 

ŠR bere na vědomí 

Pro: 5     Proti:0     Zdržel se: 0 

 

 

Bod č. 2 

Informace o inspekční činnosti z listopadu 2017 – seznámení se zprávou ČŠI 

 

Mgr.Jitka Nováková seznámila členy ŠR s výsledky proběhlé inspekční činnosti ČŠI v období 

30.10. – 3.11.2017 a shrnula zásadní klady i nedostatky zjištěné během inspekce. Přečetla 

důležité pasáže z inspekční zprávy, která byla doručena škole 11.12.2017. Zpráva ČŠI bude 

do konce roku 2017 též uveřejněna v elektronické podobě na webu školy. V souvislosti se 

zjištěnými nedostatky informovala o ukončení činnosti školního bufetu k 31.12.2017, jelikož 

většina potravin nabízených žákům nesplňuje vyhlášku 282/2016 - Vyhláška o požadavcích 

na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách 

a školských zařízeních. 

Dále paní ředitelka informovala o záměru zřízení Spolku přátel školy, který bude mít svůj 

vlastní bankovní účet, na němž budou finance oddělené od hospodaření školy. Spolek bude 

zřízen k 1.1.2018 
 

ŠR bere na vědomí  

Pro: 5     Proti:0     Zdržel se: 0 
 

 

Bod č. 3 

Schválení změn ve školním řádu 

 

Mgr.Jitka Nováková  seznámila ŠR s drobnými technickými změnami ve školním řádu, které 

vznikly v návaznosti na inspekční činnost. A dále pak o doplnění bodu v Článku III  - 

Povinnosti žáků o následující text: 
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V případě zásadního porušování povinností ze strany žáka, které znemožńuje či narušuje vzdělávání os 
tatních žáků či nějakým způsobem ohrožuje další osoby, je možné vykázat problematického žáka z dané 
třídy, přičemž je žákovy uložena individuální práce pod pedagogickým dozorem v jiné třídě (místnosti) 

základní školy. Toto opatření je dočasné po dobu nezbytně nutnou a není vyloučen též postih kázeňským 
opatřením. 
 

Hlasováno o změnách ve školním řádu: 

Pro: 5     Proti:0     Zdržel se: 0 
 

 

Bod č. 4 

Seznámení s výsledkem voleb do ŠR z řad zákonných zástupců a pedagog.pracovníků  

 
 

Mgr. Nováková informovala o průběhu a výsledcích voleb do ŠR na další funkční období. 

Zpráva z průběhu voleb byla předána zřizovateli a paní ředitelka informovala o záměru svolat 

jednání nové školské rady na jaře 2018, pokud nenastanou mimořádné události, které by si 

svolání ŠR vynutily dříve. Informace o výsledcích voleb byly též zveřejněny na webu školy. 

 

ŠR bere na vědomí  

Pro: 5     Proti:0     Zdržel se: 0 
 

 

Bod č. 5 

Diskuse 

 

• Pan starosta David Kádner informoval o zakoupení hraček pro MŠ,. 

• Mgr.Kopecký Pavel informoval o získání příslibu daru v podobě 5 ks PC od 

společnosti NEMAK a.s.  

• Pan starosta David Kádner informoval o zajímavé možnosti dovybavení škol 

bezpečnostními prvky, které je možné si prohlédnou na polygonu u Plzně. V rámci 

svazku obcí bude usilovat o dotační příspěvek na zajištění bezpečnosti a na proškolení 

personálu školy, který by tuto techniku měl na starosti. 

• Členové ŠR si předali vzájemné informace o chystaných změnách v oblasti ochrany 

osobních údajů vyplývajících z nové legislativy EU vedenou pod zkratkou GDPR. 

Tyto změny se týkají jak školského zařízení, tak zřizovatele a proto je třeba 

postupovat v souladu. 

• Pan starosta David Kádner požádal paní starostku Hanu Řebíkovou jakožto zástupce 

zřizovatele o svolání schůzky s vedením školy a rodiči, jelikož se domnívá, že vedení 

školy pochybilo v záležitostech ohledně schránky důvěry a záležitostí s ní spjatých.  

Svou žádost podá v písemné podobě zřizovateli. Paní starostka Řebíková se takové 

schůzce nebrání a dostane-li tuto žádost v písemné podobě, učiní potřebné kroky 

k svolání této schůzky v průběhu ledna 2018. 

 

       …………………………………….. 

       Ověřovatel: Mgr.Martina Stawiarzová 

 

            

Zapsal: Mgr.Pavel Kopecký 

 


