
Zápisy ze zasedání Školské rady 2015-2016 
 
Pořadové číslo 16/2016                                                                           datum 19.10.2016  
 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 
 
Přítomni : Petr Vitouch, Dana Holečková, Lucie Šperková 
omluveni : Irena Matonohová, Tomáš Václavík, Aleš Jakubec 
 
Školská rada na svém zasedání projednala: 
- celoškolní schůzka: učitelé + rodiče; první 15. 11. 2016 od 18 hodin 
            celoškolní schůzky budou pravidelně (cca 2 – 3x ročně) 
- přípravu voleb do školské rady: zástupci rodičů 
  
Školská rada schválila: 

-          výroční zprávu za školní rok 2015/16 
  
                                                                                             Zapsala Lucie Šperková 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Pořadové číslo 15/2016                                                                           datum 21. 6. 2016  
 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 
 
Přítomni : Petr Vitouch, Dana Holečková, Lucie Šperková 
omluveni : Aleš Jakubec, Irena Matonohová, Tomáš Václavík 
 
Školská rada na svém zasedání projednala: 
- proběhl zápis do 1. třídy: přišlo 59 dětí, odsouhlaseno otevření paralelních tříd; přijato 50 
dětí, obě první třídy budou pohyblivé 
- v době hlavních prázdnin realizace vnitřních úprav: podlaha v tělocvičně, bezbariérový 
záchod 
- grantový program Nadace Partnerství: Stezka sojky 
  
Školská rada schválila: 

-          Nový školní vzdělávací program platný od 1.9. 2016 
                                                                                              Zapsala Lucie Šperková 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pořadové číslo 14/2015                                                                           datum 2.11.2015  
 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 
 
Přítomni : Petr Vitouch, Dana Holečková, Lucie Šperková, Tomáš Václavík, 
omluveni : Aleš Jakubec, Irena Matonohová, 
 
Školská rada na svém zasedání projednala: 
  
- integrovaná třída byla otevřena od 1.9.2015. Bude ještě vybudován bezbariérový záchod 
- inspekční zpráva z 26.6.2015, je umístěna na stránkách školy 



- Tomáš Václavík v současné době nemá dítě ve škole, chce se vzdát svého mandátu. Je 
potřeba vyhlásit volby, pravděpodobně v době jarního jarmarku. Výzva bude v Pátečních 
listech 
- Petr Vitouch pošle žádost o výměnu členů rady ze strany zřizovatele. Ukončili mandát 
v zastupitelstvu. 
- škola otevřela vlastní jídelnu 
- proběhla 1. etapa úpravy atria 
  
Školská rada schválila: 

-          výroční zprávu za školní rok 2014/15 
  
                                                                                             Zapsala Lucie Šperková 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pořadové číslo 13/2015                                                                           datum 9.6.2015  
 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 
 
Přítomni : Petr Vitouch, Irena Matonohová, Dana Holečková, Tomáš Jedlička, Lucie 
Šperková 
omluveni : Aleš Jakubec, Tomáš Václavík,  
 
Školská rada na svém zasedání projednala: 
      -     v září budou vyhlášeny volby do Školské rady za T. Václavíka-zástupce rodičů 
  

-          26. – 28.5. proběhla Česká školní inspekce. Vznikly nové dokumenty : Školní řád ZŠ, 
Vnitřní řád školního klubu, Vnitřní řád družiny. v ŠVP proběhnou drobné změny. bude 
zasláno elektronicky 

-          jídelna- od 1.9. bude mít škola vlastní školní jídelnu i s kuchyní, schválena částka na 
vybavení kuchyně – peníze na investiční vybavení. Zbytek se musí zakoupit z peněz školy. 
Výběrové řízení bude možné vypsat po 23.6.2015 

-          od 1.9.2015 schválena integrovaná třída pro děti s kombinovaným postižením na 1. stupeň. 
-          atrium – zatím neschváleny finance 
-          pí Matonohová nabídla, že pokud ŠR bude chtít, tak podá rezignaci na členství v ŠR a to 

vzhledem k tomu, že je v ŠR zástupcem za zřizovatele, ale po volbách již není členkou 
zastupitelstva. Na druhé straně byla přítomna na všech zasedáních ŠR. 
-    Termín příštího zasedání: 20. 10. 2015 v 8.00 
                                                                                             Zapsala Lucie Šperková 
 


