
Zápis ze zasedání Rady školy 7.2.2018 

Přítomni: 

 Ing.Sikyta, Ing.Koukolová, Mgr.Matoušková, Žemličková, Bc.Šindelířová 

Omluvena: Mgr.Řehoutová ? 

Hosté: ředitel ZŠ Mgr.Skála, vedoucí učitelka MŠ Bc.Helena Šafránková 

 

Zahájení a seznámení s programem 

- Nová členka RŠ za zřizovatele – Ing.Alena Koukolová (místo Ing.Novotné) 

Bc.Helena Šafránková: 

- vyhodnocení činnosti MŠ – výroční zpráva – akce školky po celý školní rok 

- dosud omezený program školky – dlouhodobá nemoc jedné učitelky  

- p.uč. Milada Šafránková ukončila pracovní poměr, školka může přijmout 

novou učitelku na plný pracovní poměr – opět bude moci fungovat 

program školky bez omezení – kroužky, odpolední výuka předškoláků 

apod. 

- žádost o zajištění dopravy pro děti MŠ při účasti na soutěžích (? využití 

hasičského auta – prověřit možnosti…) 

Rodiče dětí MŠ: 

-  přání, aby děti chodily víc ven během celého školního roku  

- zajistit provoz MŠ o hlavních prázdninách (spojení školek – Ločenice, 

Sv.Ján nad Malší, Besednice – zjistit možnosti… včetně personálu, 

příměstský tábor – bývá pro děti až do 3.tř.ZŠ – zjistit podmínky…, apod.) 

Ing.Sikyta: 

- vedoucí učitelka MŠ sepíše požadavky vůči zřizovateli – vybavení MŠ, 

akce MŠ apod. – i dlouhodobý náhled, aby mohly tyto investice být 

zařazeny do rozpočtu Městyse a předá do konce května 2018 / ředitel ZŠ, 

Ing. Sikyta/. 

 



 

Školní jídelna: 

- Vedoucí školní jídelny paní Šindelířová byla omluvena a proto Ing.Sikyta 

přečetl Zprávu o provozu školní jídelny, kuchyně, akcích školní kuchyně 

za období 07/17 – dosud a připravované akce do 06/18, včetně 

požadavku ŠJ vůči zřizovateli (viz příloha). 

- Školní jídelna zaslouží za svoji činnost a výsledky pochvalu. Snaží se pro 

školu vařit zdravě , kvalitně a zařazovat do jídelníčku nové druhy jídel.   

ZŠ: 

- Vyúčtování finančních prostředků za rok 2017 od zřizovatele (viz příloha) 

- úprava pravidel čerpání dotací na žáka od zřizovatele (návrh čerpání ne 

na žáka, ale na celou třídu podle počtu žáků), příspěvek na lyžařský výcvik 

/ 50%/ se nebude zahrnovat do dotací na žáky – částka bude čerpána 

zvlášť na dítě jednou za školní docházku. 

- Vyhodnocení školního roku 2016-2017 

- v příštích letech bude lyžařský výcvik (pro žáky 7.tř. je povinný), místo a 

termín se určí podle dohody a možností – zřizovateli bude podána nová 

žádost o příspěvek na lyžař.výcvik – příspěvek 50% nákladů na dítě 

- žádost zřizovateli o příspěvek na plavání dětí (pro žáky 1. a 2.tř. je 

povinné) 

- žádost o financování další interaktivní tabule 

- bezpečnost dětí ve škole: příští týden bude nainstalován čipový systém 

na vchodové dveře do ZŠ, čipy – vratná záloha 200,-Kč, při ztrátě čipu lze 

„informace“ z čipu vymazat a dítě dostane opět proti záloze nový čip 

(bylo schváleno zřizovatelem a zřizovatel hradí) 

- ve třídách jsou nové židle pro učitele, nové zpěvníky, v tělocvičně nové 

vybavení, v kabinetu zást.ředitele nový nábytek – vyrábí p.Papoušek 

Akce ZŠ: 

- proběhl projekt Edison – velmi úspěšný (žádost zřizovateli o příspěvek na 

náklady – ubytování, strava, vstupy pro cizince…) 

- bylinková zahrádka – pokračují výsadby a úpravy 



- probíhá bruslení dětí 4. a 5.tř. v Č.K. - 7 lekcí – plánuje se do budoucnosti 

jako povinné pro žáky 4-5.třídy / dořešit popř. dotaci od zřizovatele/ 

- letošní lyžařský výcvik – na Lipně – děti si uhradí permanentky a budou se 

vracet na oběd (žádost zřizovateli o proplacení dopravy –  5 dní tam a 

zpět) 

Diskutovaná témata: 

- pozdní příchody dětí ze Soběnova do školy – autobus přijíždí pozdě – 

Zřizovatel – ředitel ZŠ již kontaktoval provozovatele autobusů 

/Jihotrans/,žádné výsledky, Zřizovatel zkusit kontaktovat provozovatele a 

popř. podat žádost o úpravu jízdního řádu. 

-  elektřina – vysoké náklady – zářivky mají velký odběr – návrh od EON na  

dotace na vybavení škol ledkovými trubicemi / třeba postupně a provézt 

zkoušku úspory – zařadit do investic 

- program BAKALÁŘI – elektronická komunikace – rodina-škola – 

připravuje se, dosud obtíže  

- informace o akcích školy, foto, vyhodnocení (plavání, bruslení, 

lyžař.výcv.,florbal, ap.) dát na stránky školy a do časopisu městyse  

- možnost využití místnosti u tělocvičny jako společenské místnosti na 

kroužky apod…. 

- je potřeba vyštukovat chodbu ve sklepě, opravit místnost na keramilku a 

instalovat průtokový ohřívač na vodu 

- žádost o novou rohož u vstupních dveří do ZŠ 

- čeká se na dotace na opravu staré školky (budou zde dílny,..) – 

Společenský dům – budou snad v dubnu 

- připravuje se výstavba venkovní učebny /letní altán/ – u tělocvičny + 

oplocení plochy mezi budovami u tělocvičny 

- školník nemá dílnu, kde by mohl provádět potřebné opravy. 

- Sklad na stroje/sekačka, aj./ je v současné době v místnosti, kde jsou i 

sprchy a záchody  pro tělocvičnu- do současného skladu prší,špatná 

střecha. 

 

 

 



Úkoly: 

Mgr. Skála /ředitel ZŠ a MŠ Besednice/  a Ing. Sikytou /předseda rady školy/: 

- sepíšou do  31.5.2018  

-  požadavky od učitelek ZŠ, MŠ a ŠJ, 

- požadavky na investice ZŠ,MŠ,ŠJ do budoucích let (krátkodobé, ale i 

dlouhodobé) – nový nábytek do tříd, kabinetů (p.Papoušek – rozpočet), 

přenosná piana (opravit stará), mantinely na florbal, kávovar pro učitele, 

nové PC, prostor pro skok do dálky, tartanová dráha na běhání, průběžné 

opravy a úpravy,aj.  

- akce školy tradiční povinné a další prospěšné, zajímavé pro školu 

s orientačním rozpočtem.  

 

Vypracovanou zprávu předloží v ½ června na jednání rady školy ke 

schválení tak, aby do konce školního roku 2017-2018 bylo možné předat 

tuto zpávu na úřad městyse. Zpráva bude použita do dalšího jednání 

zastupitelstva městyse. 

O hlavních prázdninách proběhne: 

- dostavba šaten ve sklepních prostorách ZŠ (300.000,-Kč) 

- opravy WC, včetně instalace teplé vody i do tříd – letos se začne a 

v dalších letech se bude pokračovat – schváleno městysem, bude 

probíhat na DPP s vybranou firmou 

 

V Besednici 18.2.2018  


