
Zápis ze zasedání Rady školy 13.6.2018 

Přítomni: 

 Ing.Sikyta, Ing.Koukolová, Mgr.Matoušková,Mgr.Řehoutová, Žemličková, 

Bc.Šindelířová 

Hosté: ředitel  ZŠ Mgr.Skála 

Program: 

1/ Vytvořen návrh ročních plánovaných akcí včetně finančního výhledu , 

návrh investic / potřeb / krátkodobých, dlouhodobých pro ZŠ, MŠ,ŠJ 

Besednice.  

RŠ jednohlasně schválila nový „Plán akcí pro ZŠ a MŠ“, včetně rozpočtu na tyto 

akce – opakující se akce, jednorázové akce (plán na několik let), bude předložen 

na nejbližším  „Zasedání Městyse Besednice“  

Plán by měl sloužit jako podklad pro sestavení rozpočtu ZŠ a MŠ Besednice do 

dalších let.    

- odchází učitelé – Mgr.Douchová (zástupce ředitele) a pan Šírek  

- nově přijatá je p.uč. Mgr.Maňásková (M, F, CH) 

Plán na „Velké prázdniny“ 2018: 

- rekonstrukce sociálního zařízení (WC, umývárny) – ve všech patrech ZŠ, 

včetně zajištění teplé vody ve třídách a vytažení rozvodů na půdu ZŠ 

- EON bude provádět výměnu osvětlení v celé ZŠ 

- Nutno zajistit dozor na těchto akcích - ředitel a školník (popř. Městys 

zajistí nezávislý stavební dozor) – důležité -  akce musí být ukončeny a 

předány nejpozději do 20.8.2018, aby mohl začít nový školní rok  

- je nutné odizolovat zadní stěnu ZŠ  od kinosálu po tělocvičnu   

Diskutovaná témata: 

- od září 2018 budou zahájeny nové kroužky, které nabízí „Kohoutek 

Besednice“ – viz letáček (projednat možné spolufinancování městyse 

Besednice – bude diskutováno mezi zastupiteli) – zajistí ing. Sikyta, ing. 

Koukolová. 



- ZUŠ F.Pišingera Trhové Sviny bude stále pokračovat ve své činnosti 

- Chybí prostory – na kroužky, družinu, doučování, sborovna, vše zatím 

probíhá ve stávajících třídách, ale mnohdy je problém, aby třídy byly 

volné.   

- stále chybí dílny a kuchyňka – plán vytvořit tyto prostory ve „staré 

školce“ – učitelé nesouhlasí (z časových a provozních důvodů), ale     

projekt je hotový  

- kuchyňka by mohla být vytvořena z jídelny pro MŠ… 

- „stará školka“ by mohla nabídnout prostory pro kroužky, ZUŠ apod. 

- Je nutné připravit návrh na půdní prostor ZŠ – zde by mohly být učebny 

pro HV, VV apod. – zajistí ředitel, popř. městys 

- nově diskutován prostor nad MŠ – nástavba – rozšíření MŠ apod. 

S rozvojem Besednice bude nutné. 

- čipový systém bude spuštěn až od září 2018 (instalace není hotová)- 

zodpovídá ředitel školy 

- vytvoření nových šaten ve sklepních prostorách rozšířením do zadní časti 

sklepů je zrušeno - zde vznikne dílna pro školníka 

- v podzimním období 2018 budou zrušeny současné šatny a instalovány 

skříňky na klíček 

- je potřeba vytvořit novou výzdobu v prostorách ZŠ – na stěnách ještě 

výzdoba z doby před rokem revolucí – pionýři, vojáci aj. byla potřeba 

nové vymalování –  zajistí ředitel, popř. městys / mohlo by se i o 

vánočních prázdninách/. 

- stále není funkční kamerový systém za ZŠ – nutné – poničení fasády, 

rozbité okna, musí se řešit – zajistí Zeman  

- pro výuku atletiky je potřeba vytvořit hřiště, doskočiště, atletické dráhy 

pro běh. Škola dosahuje velice dobré výsledky při meziškolních 

atletických závodech, ale žáci nemají kde trénovat. 

-  pan ředitel zjistí možné dotace (např. od EONu, ČEZu apod.), dále zajistí  

projektanta (projekt) pro obnovu hřiště (atletika…), využití prostor půdy 

nad školou a nástavby nad školkou. 

- návrh na instalaci svačinového či nápojového automatu (produkty 

zdravé) 

- řádně označit autobusovou zastávku před ZŠ – z důvodu bezpečnosti dětí 

- ve spolupráci s Městysem, ing. Sikyta 



- vybavit kabinety novým nábytkem a hlavně kabinet pro tělocvik je 

potřeba vybavit novým nábytkem a policemi  - upravit tento prostor – 

zajistí školník / Zeman /, ředitel školy 

 

ZŠ pořídí: 

- vitrínu na poháry – zajistí ředitel školy 

- piáno nebo klávesy , další  hudební nástroje pro 1.stupeň (sepsat 

konkrétní požadavky, včetně financí a kde objednat požadované 

nástroje) – zajistí ředitel školy, ing. Sikyta 

- větší rohož do vstupního prostoru ZŠ – zajistí ředitel školy 

Potřebné finanční prostředky budou řešeny s městysem Besednice /ing. 

Sikyta/. 

Mateřská škola: 

- nespokojenost rodičů s fungováním MŠ (hlavně třída větších dětí) – děti 

málo chodí na procházky, málo tvoří, nedostatečná přirozená výuka 

(interaktivní tabule je nevhodná) , víc  samostatného projevu dětí při 

kulturních  vystoupeních , děti by měly být vedeny víc k samostatnosti 

apod. 

- kulturní vystoupení – vzor v jiných MŠ 

- diskuse o kontrole výuky v MŠ  

- nedostatečná komunikace pani učitelky MŠ x rodiče 

- MŠ potřebuje reflexní vestičky – zajistí vedoucí učitelka MŠ koupí 

vestičky sama a nechá proplatit. 

- prázdninový provoz MŠ 2018 – MŠ bude v provozu na konci prázdnin – 

pouze pro školkové děti (do budoucna se jedná o spolupráci s MŠ 

v Ločenicích a ve Sv.Jáně na Malší) 

- měl by být i příměstský tábor (Věda nás baví) – zatím je přihlášeno málo 

dětí 

 

V Besednici 21.6.2018                                                     Zapsala:  Helena Šindelířová 

 


