
Zápis ze zasedání Rady školy 21.1.2019 

 

Přítomni: 

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

 

Hosté: ředitel  ZŠ a MŠ Mgr.Skála, p.Jitka Bláhová, p.Ludmila Paťhová a p.Karolina 

Kozlová 

 

Omluveni: p. Žemličková 

 

Zahájení… 

- byli zvoleni noví zástupci RŠ – za rodiče: Jitka Bláhová a Ludmila Paťhová, za 

zřizovatele: p.Karolina Kozlová a p.Radka Smolíková, za ZŠ a MŠ budou 

volby probíhat 

 

Školní rok 2018/2019, diskutovaná témata: 

- chybí zápisy z RŠ (2017, 2018) na webových stránkách ZŠ a MŠ, je to 

zásadní problém i proto, že co je v zápisu RŠ, je vstupní podklad pro jednání 

zastupitelů Městyse, 

- P. Sikyta pošle v elektronické podobě všechny zápisy za rok 2017 a 2018 p. 

řediteli a ten co nejrychleji zajistí doplnění na webové stránky ZŠ. Současně 

pošle zápisy i starostce městyse. 

- dále na w. stránkách ZŠ a MŠ chybí fotodokumentace  z akcí školy 

(zveřejnění fotodokumentace by bylo vhodné i na w. stránkách zřizovatele) 

- ZŠ a MŠ zřídí pro RŠ email, na který by mohly chodit podněty od rodičů – 

zařídí p.ředitel (pod doménou ZŠ Besednice nebo pod doménou Městys 

Besednice). Tento email by měl být sdělen přes žáky, popř. na třídních 

schůzkách rodičům.  

- w. stránky ZŠ a MŠ má na starosti p.uč. Mgr.Vacková  

- na w.stránkách zřizovatele bude zveřejněn seznam akcí pořádaných ZŠ a MŠ, 

dále RŠ doporučuje zřídit kolonku ZŠ a MŠ 

- rodiče by mohli obdržet seznam výcviků, kroužků, akcí pro žáky již při zápisu 

do ZŠ  

- kamery za školou – u vchodu do tělocvičny je, ale je nefunkční – akce je 

zaplacena, ale nedokončena - p.starostka zjistí, co se dá dělat 

- p.uč.Řehoutová – existuje projekt „Zdravá mládež na dobré cestě“ – 

postaveno na křesťanských tradicích, probíhá interaktivní formou – přednášky, 

debaty, je určen i pro veřejnost, ideálně rodiče+děti, probíhal by mimo školní 

vyučování – RŠ doporučuje 



- žáci se účastní různých přednášek (zdravý životní styl, drogy, pohlavně 

přenosné chor. apod.) – jako zpětnou vazbu pak žáci píší úvahy, různá řešení 

problémů…, tato témata se probírají i v předmětu „Výchova ke zdraví“ 

- psychologický poradce v ZŠ – pravidelně nedochází, na pozvání ano (z 

pedagogicko-psychologické poradny Č.Krumlov), v  ZŠ v Kaplici je psycholog 

pravidelně – je financován z EU, bylo by dobré, aby docházel i do místní ZŠ – 

p.starostka osloví Mgr. R. Smolíkovou (je členka zastupitelstva Městyse 

Besednice) 

- „výzva 63“ – podpora žáků se slabším prospěchem apod. 

- připomínky ohledně Volebního řádu RŠ a Jednacího řádu RŠ 

- zástupci rodičů – z bývalé školky je „squat“, povalují se tam i injekční 

stříkačky, o bývalé školce se jedná na úřadu Městyse 

- p.Sikyta – členové RŠ by měli mít finanční odměnu za působení v RŠ (je to 

ale čestná funkce) – ZŠ nemá finance, měl by přispívat zřizovatel  

 

na úřadu Městyse (zřizovatel): 

- návrh rozpočtu na nové skříňky do šaten – bude změna – nově nabídka bez 

laviček (lavičky budou zvlášť), do konce dubna 2019 bude výběrové řízení, 

aby se zakázka stihla uskutečnit do konce velkých prázdnin 

- v rozpočtu finance na projekt na sociální zařízení včetně odvětrání školní 

kuchyně 

- bývalá školka – projekt je hotový – měly by tam být - byt správce, klubovna, 

družina, ale i dílny a kuchyňka (učitelé nesouhlasí z organizačních důvodů), 

učitelé ještě znovu prodiskutují a výsledek v písemné formě předají zřizovateli 

do 31.1. (zasedání zastupitelstva), s bývalou školkou jsou dvě možnosti – 

realizace odsouhlaseného projektu - do r. 2020, nebo bude odhlasován nový 

plán – startovací byty, p.ředitel navrhuje vytvoření projektu na znovuobnovení 

školky 

- městys zvažuje vytvoření učitelského bytu 

- dopisuje se Kronika Městyse – p.starostka žádá o dodání informací o ZŠ a MŠ 

(Školní kronika – má na starosti Mgr. Hubená) 

  

pan ředitel Mgr.Skála: 

- na ZŠ probíhá mnoho kroužků pro děti 

- škola využívá koupaliště, hřiště u koupaliště, chodí bobovat 

- bude probíhat lyžařský výcvik 27.1-1.2. na Lipně n. Vlt. - 35-40-žáků, 2 

p.učitelky mají nově výcvik 

- opět se ozvali jazykoví lektoři – pošlou nabídku – na zač.škol.roku 2019/2020 

- shání se projektant na zvětšení kapacity ZŠ a MŠ a na obnovu atletického a 

fotbalového hřiště (možná dotace z MAS Pomalší – pan ředitel zjistí) 

- naplnění kapacity žáků ZŠ je těsně pod hranicí (někteří žáci přestoupili, 

někteří odešli, někteří nově přišli do ZŠ a někteří se vrátili….) 

- škola využívá finance z EU – kroužky, chůva v MŠ, administr.prac. pro školu 

(0,2 úvazku) 



- škola je zapojena do více projektů - probíhá Projekt z národního ústavu 

vzdělávání – část matematická a část čtenářská, na jaře začne „SYPO“ – 

jazykáři, fyzikáři 

- 2x za rok se pan ředitel účastní zasedání s ministrem školství – řeší se školní 

zákony 

- p.uč. Ptáčková by se měla vrátit po nemoci od února, dosud na M, ČJ a AJ 

pravidelný vyučující 

- chybí učitel AJ – alespoň na částečný úvazek, musí mít pedagogické vzdělání, 

asistent pedagoga - částečný úvazek – velmi těžko se shání – p.ředitel 

oslovuje jiné ředitele, zveřejňuje na w.stránkách ZŠ a MŠ, pak na Úradu práce 

 

Předseda RŠ p. Sikyta poděkoval všem členům staré rady za velice dobře 

odvedenou práci a zároveň popřál novým členům RŠ hodně pracovních úspěchů. 

 

 

V Besednici  4.2.2019                                                     Zapsala: Helena Šindelířová                


