
Školská rada, dne 24. 10. 2019, zahájeno 17:07 

Seznam přítomných členů: Lenka Kačírková, Milena Rydlová, Petra Balcarová, Petr Vaňát, Jiří 

Matoušek, Roman Kyral 

Host: Zdeněk Stuchlík (od bodu č. 4) 

1. Přítomni jednomyslně zvolili zapisovatelem Romana Kyrala 

2. Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019 

- členové školské rady probrali předloženou Výroční zprávu o činnosti školy 2018/2019 

- členové vznesli několik připomínek, např. k popisu stavu výpočetní techniky, k hodnocení 

vybavenosti žáků učebnicemi, k přehledu pracovníků školy, k informaci o existenci Školní 

preventivní strategie, ke zmínce o provedené inspekci, k hospodaření s prostředky 

poskytnutými zřizovatelem apod. 

3. Dále probíhala diskuze mezi členy školské rady, kdy zejména všichni členové konstatovali, že 

se v probíhajícím školním roce nesetkali s jakýmikoliv stížnostmi rodičů na fungování školy. 

Předsedkyně L. Kačírková požádala P. Balcarovou o prověření, jestli se nějakým způsobem 

mění způsob financování škol z prostředků kraje a pokud ano, tak žádá o prověření, jestli je 

na změnu škola připravena. V rámci diskuze dále P. Balcarová za pedagogický sbor požádala, 

zda by školská rada mohla podpořit žádost školy zřizovateli o poskytnutí financí na nákup 

nových a polohovatelných školních lavic a židlí (alespoň do 1. a 5. třídy) a na obměnu 

počítačů v počítačové učebně. 

4. Po proběhlé diskuzi byl na jednání ŠR přizván ředitel školy Z. Stuchlík. Členové ŠR sdělili 

řediteli své připomínky a dotazy k výroční zprávě. Většina byla zodpovězena na místě, 

případně přislíbena oprava, přičemž zejména dotazy na hospodaření s prostředky poskytnuté 

z rozpočtu zřizovatele přislíbil  ředitel vysvětlit podrobně nejpozději na příštím jednání ŠR. 

Dále ředitel podrobněji popsal potřebu pořídit nové polohovatelné lavice, zejména do 1. a 5. 

třídy a rovněž i nové počítače a rovněž požádal členy ŠR o podporu při žádosti o financování 

z rozpočtu zřizovatele. 

 

Na závěr se členové ŠR dohodli na termínu příštího jednání ŠR na čtvrtek 14.11.2019 od 17h. 

 

Jednání ukončeno v 18:50. 

 

Zapsal R. Kyral 

 


