
 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 12. ŘÍJNA 2017 

Za pedagogický sbor: Monika Pikardová 
Za zřizovatele: Kateřina Čuřínová (od 16:50 hod.), Blanka Hlaváčková – od 1.9.2017 nahradila 
paní Vítkovou  
Za rodiče: Lukáš Bernard, Zuzana Ďoubalová 
Host: Vladimíra Rainerová 
 
Zahájení: v 16:30 hod., přítomno 5 členů ŠR – rada je usnášeníschopná 
 
 
Navržený program: 
1) Informace o personálním, prostorovém a technickém zajištění školního roku 
2) Informace o realizaci projektů, především tzv. Šablony 
3) Informace o rozpočtu školy před podáním návrhu 
4) Informace o částce, kterou škola získala v minulém škol. roce formou darů (včetně sběru 
papíru) 
5) Plány na oslavy výročí školy 
6) Další aktuality ze školy 
7) Stav projektu na výstavbu 2. stupně ZŠ  
8) Projednání zprávy o činnosti ŠR 
9) Schválení výroční zprávy 
10) Různé 
 
Hlasování o programu: PRO: 4 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0  (paní Čuřínová se dostavila 
později) 
 
 

1) Informace o personálním, prostorovém a technickém zajištění školního 
roku  
Paní ředitelka Reinerová informovala o personálních změnách ve škole. První týden v říjnu 
byl ve zkušební době rozvázán pracovní poměr s paní učitelkou Lenkou Zdebskou. Do školy 
se vrátila paní učitelka Dagmar Andrlová, která čerpala neplacené volno.  
Nově v tomto školním roce nastoupila Mgr. Pavla Homolová (4.B), na pozici učitelky 
nastoupila Bc. Jana Kejřová (1.A)  a paní Lucie Kubatíková (3.A), obě si doplňují vzdělání.  
Paní Vladimíra Šarapatková a Mgr. Kateřina Jílková nastoupily na pozici asistentky pedagoga. 
Nově na tuto pozici nastoupila také paní Gabriela Vorlová. 
Byla přijata školní asistentka Bohumila Procházková, která je hrazena z tzv. Šablon. 
Do března 2018 je také ze Šablon hrazen školní speciální pedagog paní Brancuzská. 
 
V letošním školním roce se učí ve čtyřech budovách - Mírová, K Poště, Albíny Hochové a nově 
opět ve vile, kde je třída 3.A. 
 
Škola se stále dovybavuje technikou. Je v plánu nová interaktivní tabule do 1. třídy, pomůcky 
pro nadané žáky, sada tabletů, Bee-bot. 
 



2) Informace o realizaci projektů, především tzv. Šablony 
Nevyšel projekt na multimediální učebnu. Bude podán znovu. 
Ministerstvo životního prostředí vydalo Výzvu č. 16 – bude zpracován projekt na venkovní 
učebnu. 
Dne 17. 10. přijde kontrola z ministerstva školství na tzv. Šablony. Projekt administruje Profi 
škola, která se také kontroly zúčastní. 
Škole byl doporučen personální audit, který se uskuteční 1. 11. Audit organizuje společnost 
WLP. 
 
 

3) Informace o rozpočtu školy před podáním návrhu 
V současné době se pracuje na rozpočtu školy. Pravděpodobně na přelomu listopadu a 
prosince proběhne elektronické jednání ŠR. 
Rozpočet bude třeba navýšit kvůli zatékání do tělocvičny, pravděpodobně je poškozena 
spodní izolace, bude také potřeba udělat nový plot mezi pozemkem školy a pozemkem pana 
Chalupeckého a vyměnit ventily u kotlů. 
 
 

4) Informace o částce, kterou škola získala v minulém škol. roce formou darů 
(včetně sběru papíru) 
Na finančních i věcných darech získala škola v minulém školním roce celkem 169 254,- Kč.  
27 000 byly věcné dary – školní ples, počítače, trojrozměrná pera (4 kusy) 
Přibližně 30 tis. získala z projektu Obědy pro děti, tříkrálové sbírky a Klubka. 
Za sběr papíru obdržela škola 146 418 Kč + 23 000 Kč za první místo ve sběrové soutěži. 
Sběrová soutěž pokračuje i v tomto školním roce. 
 

5) Plány na oslavy výročí školy 
Dne 10. 3. 2018 proběhne v rámci oslav 120. výročí školy den otevřených dveří, školní 
akademie a školní ples. 
V současné době škola shání materiály, týkající se historie školy (fotografie, vysvědčení, 
žákovské knížky apod.). 
V Infocentru bude výstava k výročí školy. 
Již na školním vánočním jarmarku budou v prodeji kalendáře vytvořené z výtvarných prací 
žáků. 
 
 

6) Další aktuality ze školy 
V termínu 15. -24. 9. proběhl zájezd do Itálie. Cílem bylo navázat spolupráci s italskou školou. 
V organizaci zájezdu byly ze strany cestovní kanceláře některé nedostatky, které bude 
potřeba v případě opakování zájezdu v dalším šk. roce odstranit. 
 
 

7) Stav projektu na výstavbu 2. stupně ZŠ 
V současné době proběhl archeologický a geologický vrt. Čeká se na projektovou 
dokumentaci.  
 



8) Projednání zprávy o činnosti ŠR 
Zpráva o činnosti školské rady ve šk. roce 2016/2017 byla projednána. 
 

9) Schválení výroční zprávy 
Novinkou ve výroční zprávě jsou výsledky výběrového zjišťování výsledků žáků 5. ročníků 
(NIQES). 
Pan Bernard konstatoval, že se mu zdá, že ve školním roce 2016/2017 bylo uděleno málo 
pochval. Paní ředitelka a paní učitelka Pikardová vysvětlily, že pochvaly udělují učitelé ve 
třídách v průběhu školního roku a dále jsou žákům udělovány pochvaly v rámci hodnocení, 
které probíhá na konci školního roku v tělocvičně. 
 
Členové školské rady neměli k výroční zprávě žádné připomínky. Byla schválena ve znění, 
v jakém ji obdrželi.  
 
Hlasování o výroční zprávě: PRO: 5  PROTI:0  ZDRŽEL SE:0   

 
10) Různé 
Paní Hlaváčková informovala o GDPR (ochrana osobních údajů) – magistrát zpracuje 
průvodní analýzu. 
 
Další jednání školské rady -  proběhne elektronické projednání rozpočtu. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 
 
 
 
 
      Zapsala: Mgr. Monika Pikardová 


