
Zápis ze zasedání Rady školy – 4.10.2017 

Přítomni: M. Sikyta, M. Novotná, Z. Řehoutová, P. Matoušková, H. Šindelířová 

Omluvena: J. Žemličková 

Hosté: ředitel ZŠ pan K. Skála  

 

Zahájení a seznámení s programem 

Aktuality: 

- „ŠKOLNÍ ŘÁD BYL SCHVÁLEN VŠEMI PŘÍTOMNÝMI ČLENY ŠR A DNEŠNÍM DNEM NABÝVÁ 

ÚČINNOSTI“                                                  

- ZŠ navštěvuje 163 žáků 

- v MŠ nově pracuje CHŮVA - pro dvouleté děti  

- Tělocvična by měla být hotová za 2 týdny – 2.10. byl poslední den, kdy měla začít firma dělat 

konečný nátěr (firma nastoupí až 7.10.), je nutné zkontrolovat „Smlouvu o dílo“ (příp.sankce 

pro firmu). Stavební úpravy byly hotové již zač.července, v červenci práce neprobíhaly (pan 

ředitel firmu urgoval), v srpnu bylo provedeno obložení, září ?, říjen finální nátěr. 

- bylo vyhodnoceno přidělení „Dotací od obce na žáka“ – na sportovní aktivity, výlety apod., 

částka bude dočerpána do konce roku 2017 

- probíhá oprava „Kinosálu“ (dřevomorka) – v následujícím týdnu bude udělán finální nátěr 

nové betonové podlahy 

- stále nejsou funkční kamery za školou – nepořádek za tělocvičnou, na hřišti 

Událo se: 

- v prosinci 2016 proběhl „Vánoční jarmark“ 

- úspěšně proběhl lyžařský výcvik pro hl.  žáky 7.třídy – byla čerpána „Dotace od obce na žáka“ 

- v květnu proběhlo testování žáků 9.tř. – úspěšné – Čj 56%, M 61%, Výchova ke zdraví 71% 

- v květnu – v ZŠ proběhla kontrola Českou školní inspekcí                                                                  

- pozit.: ZŠ má účetní                                                                                                                                  

- negat.: učí neaprobovaní učitelé (od září 2017 jsou již všichni učitelé aprobovaní), více 

zapojovat děti do výuky – aktivita, v obl. výchovného poradenství – nové zákony (z počátku 

chaos), školní jídelna musí dodržovat „Spotřební koš“   

Diskutovaná témata: 

- rozpočet na nový školní rok – výstavba chybějících šaten, nátěr oken (loupají se), nákup 

vybavení do tělocvičny, nová střecha na garáž za školkou, do fondu investic navíc 110 000,- 

Kč na nákup „Interaktivní tabule“- celý rozpočet je předložen zřizovateli 

- bude nutné nakoupit nové židle pro učitele, židličku k pianu apod., naladit piana – ve třídách i 

v kinosále 

- pro žáky 1.stupně je nově povinný „Plavecký výcvik“ – probíhá v Č.K. – náklady na bazén platí 

ZŠ, doprava – vypsán grand – škola zažádala (mělo by to být cr. 16000,- Kč), zbytek doplatí 

buď zřizovatel (dotace) nebo rodiče 



- v plánu je opět lyžařský výcvik pro hl. žáky 7.třídy (plánuje se výcvik o 1 hod. denně navíc), 

jedná se o kurzu bruslení s pí.uč. Hubenou pro žáky 2.stupně ZŠ, v rámci tzv. „Projektových 

hodin“ návštěva Kláštera v Č.K., návštěva JČ divadla v Č.B. – muzikál Kronikáři, sportovní den 

(financuje škola, pomáhají žáci 9.tř.) a další 

- zvýšily se náklady na provoz tělocvičny (rekooper.jednotka, topení,…) - bude nutné podstatně 

zvýšit částku za pronájem tělocvičny –  bude v dohodě s nájemci 

- Školní řád – nově obsahuje pravidla pro používání mobilních telefonů, včetně možnosti 

zabavení mobil.tel, bude změněno heslo na WIFI, měla by být doplněna pravidla týkající se 

užívání tělocvičny 

- motivace pro žáky (odměny) – za obětavost, šikovnost apod. – učitelé a ředitel ještě 

projednají 

- pracovní sešity – rodiče si stěžují, že vydávají vysoké finanční částky za sešity, které nejsou 

plně využity (využít i další školní rok) – na třídních schůzkách budou rodiče informováni, aby 

si hlídali konkrétní předměty a domlouvali se s učitelem daného předmětu 

- bezpečnost ve škole – po 11.30 je volný přístup do ZŠ, děti mají v šatnách odložené školní 

tašky, když jdou na oběd (děti mají možnost drahé věci si uložit k učitelům)                                 

- zřizovatel projedná - vstup do ZŠ na „čipy“ pro žáky a zaměstnance, aby byl volný vstup do 

ZŠ znemožněn (u vstupu je kamera a zvonek) – součást rozpočtu na r.2018 

- přípravy na rekonstrukci „Obecního domu“ (bývalá školka), kde by měly být i dílny a 

kuchyňka pro ZŠ - neprobíhá 

- zřizovatel – v návrhu rozpočtu na r.2018 – nové sociální zařízení v ZŠ 

- opět apelováno na přímou komunikaci  ZŠ -  pan ředitel Skála, učitelky  se zástupci zřizovatele 

– p. Sikyta, p.Novotná 

 

V Besednici 4.10.2017 

 

 

                               

 

 


