
Zápis ze zasedání Rady školy 24.9.2018 

 

Přítomni: 

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

Bc.Šindelířová 

 

Hosté: ředitel  ZŠ a MŠ Mgr.Skála 

 

Zahájení a seznámení s programem… 

 

Celkový počet žáků ZŠ a MŠ:  

ZŠ – 162 žáků (další 2 žáci přijdou v pololetí) 

MŠ – 39 dětí 

 

Prázdniny 2018: 

- ve všech třídách byla provedena výměna světel – nově LED zářivky 

(dotačně EON)- finanční úspora, vysoké poplatky za energii 

- nebyla provedena rekonstrukce sociálního zařízení  – je nutné vytvořit 

projekt a výběrové řízení – projekt a výběrové řízení vč. rekonstrukce 

zařídí zřizovatel tj.Městys Besednice – během školního roku 2018/2019 – 

pan ředitel písemně požádá zřizovatele- spěchá, akce lze provézt pouze o 

velkých prázdninách 2019.  

(existuje akce „DOMESTOS“ – soutěž – mohly by být získány nějaké 

peníze na rekonstrukci – škola požádá rodiče o spolupráci) 

 

Školní rok 2018/2019: 

- na začátku školního roku žáci obdrželi dotazník ohledně GDPR  k podpisu 

rodiči (předloha dotazníku bude součástí vnitřní směrnice a bude 

zveřejněna na webu ZŠ A MŠ 

- od října bude zprovozněn „čipový systém“ pro vstup do školy – rodiče i 

žáci obdrží metodiku pro vstup do ZŠ a MŠ, každý žák obdrží, proti záloze 

200,-Kč, ČIP, který si ponechá po celou dobu školní docházky (při ztrátě 

čipu se bude postupovat dle metodiky); pro vstup do školy bez čipu 

(rodiče, jiné návštěvy…) je na vstupních dveřích zvonek s kamerou 



- v plánu na prázdniny 2019 je vytvoření nových šaten pro žáky ZŠ (každý 

žák bude mít svoji skříňku na oblečení, boty, včetně lavičky, výška 

přizpůsobena i prvňáčkům) – pan ředitel žádá zařazení nákladů (cr. 

400.000,-Kč) na šatny (skříňky, stavební úpravy, výmalba…) do rozpočtu 

Městyse na rok 2019, ihned jak bude rozpočet schválen bude zadáno 

poptávkové řízení a o velkých prázdninách se bude na šatnách pracovat, 

do 15.8.2019 bude hotovo 

- celkový rozpočet na provoz ZŠ a MŠ předán členům RŠ 

- bude zadáno poptávkové řízení na nové interaktivní tabule (2 za cenu 

jedné) – je nutné přizpůsobit situaci ve třídách – úprava klasických tabulí, 

je v plánu každý rok pořídit jednu až dvě interaktivní tabule 

- finanční příspěvek od zřizovatele (součást rozpočtu) na pracovní sešity 

pro žáky.   

- v přízemí ZŠ – před ředitelnou bude vytvořeno „posezení“ – stolek + 

sedací bobíky 

- po domluvě s p.Papouškem vytvořit návrh na nové vybavení kabinetů 

- Je nutné začít řešit zvýšení kapacity školy. Kapacita školy bude brzy 

naplněna  / chybí jen 8 žáků/, téměř všechny třídy jsou po vyučování 

vyplněny kroužky, LŠ Trhové Sviny, doučování, angličtina aj.  

- Mgr. Skála  – poptá a zadá studii na půdní vestavbu v ZŠ nebo nástavby 

na MŠ či nové přístavby,  kvůli zvětšení kapacity ZŠ. 

- Dále studii na nové hřiště u školy, pro fotbal, atletiku aj. sportovní 

aktivity  -  

- Nutno zařídit co nejrychleji , jakmile se objeví dotační titul může se začít 

s nějakou z těchto částí - odsouhlaseno zastupitelstvem, studii uhradí 

zřizovatel ZŠ a MŠ. 

- kamery za školou stále nefungují – pan ředitel musí apelovat na pana 

starostu, aby urgoval zprovoznění kamerového systému 

 

Diskutovaná témata: 

- každoroční lyžařský výcvik – každému žákovi bude 1x za školní docházku 

hrazena polovina celkové částky (zřizovatel), druhou polovinu zaplatí 

rodiče – již bylo RŠ doporučeno, Městysem schváleno, lyžařský výcvik 

2019 leden areál Lipno s noclehem. 



- zástupci Městyse – je možná finanční podpora kroužků (Kohoutek s.r.o.) 

– formou sponzorského daru 

- „stará školka“ – je vytvořen projekt, čeká se na dotace – měly by tam být 

prostory pro dílny a kuchyňku ( učitelé s tím nesouhlasí z důvodů 

časových a provozních), vhodné by byly prostory pro kroužky 

- dotaz od rodičů – proč se vrátila p.uč.Douchová a nenastoupila 

p.uč.Maňásková – závažné rodinné důvody, opět se shání  učitel M, F  

 

Do budoucna je zásadní komunikace:  ZŠ a MŠ (ředitel + předseda RŠ nebo 

zástupci ZŠ a MŠ v RŠ) a zřizovatel  Městys Besednice ( starosta + zastupitelé + 

zástupci Městyse v RŠ). 

Co odsouhlasí RŠ, slouží jako podklad pro jednání zastupitelstva městyse. 

Co je v zápisu RŠ, je nutné prezentovat jednání zastupitelstva. 

RŠ  vypracovala výhledový plán potřebných finančních prostředků pro ZŠ a 

MŠ. Tento plán byl předán zastupitelům městyse a projednán na veřejném 

zastupitelstvu městyse. Plán slouží jako podklad pro další roky a popř. bude 

upraven a doplněn nutnými dalšími investicemi.       

 

V Besednici  1.10.2018                                       Zapsala: Bc.Helena Šindelířová                

                                                                                              Ing.Miloslav Sikyta                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


