
Zápis z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Měčín – p.o. ze dne 26. 2. 2009 

Účastni :  
o p. Mihalec Ján – ředitel školy  
o p. Lejnar Bohumil – zástupce rodičů  
o p. Sládková Olga – zástupkyně rodičů  
o p. Vizingerová Jitka – zástupkyně zřizovatele  
o p. Benda Jaroslav – zástupce zřizovatele 
o Mgr. Čejková Václava– zástupkyně školy  
o Mgr. Mašát Radek – zástupce školy  

Program jednání : 
o Kontrola usnesení 
o Volba předsedy školské rady 
o Projednání hospodaření školy na rok 2008 
o Jmenování zástupce školské rady do konkurzní komise 
o Různé 
o Usnesení 

Kontrola usnesení 
• p. Čejková provedla kontrolu usnesení z minulého jednání 

� ředitel školy zajistil volby do školské rady z řad rodičů – zvoleni byli p. Bohumil 
Lejnar a p. Olga Sládková 

� na pedagogické radě proběhla volba z řad pedagogických pracovníků – zvoleni 
byli Mgr. Radek Mašát a Mgr. Václava Čejková 

� zřizovatel jmenoval do školské rady p. Jaroslava Bendu a p. Jitku Vizingerovou 

� p. Mašát informoval o zajištění sportovního kroužku se zaměřením na florbal – 
žáci se pravidelně scházejí a již se zúčastnili turnaje, kde zaznamenali výrazný 
úspěch; za sponzorský dar od Betonových staveb byla zakoupena výstroj pro 
2 brankáře 

� p. Vizingerová podala zprávu o jednání s místním sdružením dobrovolných hasičů 
a s paní Královou (pracovnice okresního výboru hasičů) – ze strany p. Králové je 
velká podpora pro zřízení kroužku mladých hasičů, bohužel ze stany vedení 
místního SDH se setkala s nepochopením 

• p. ředitel informoval o svém odchodu do starobního důchodu, poděkoval všem 
přítomným za spolupráci a podnětné připomínky v uplynulém období a popřál školské 
radě hodně úspěchů v další činnosti  

Volba předsedy školské rady 
• na návrh p. Mašáta byl předsedou školské rady jednohlasně zvolen p. Bohumil Lejnar 

Rozbor hospodaření za rok 2008 
• členové školské rady byli seznámeni s hospodařením organizace v roce 2008 – p. ředitel 

podal vysvětlení k některým položkám (energie, nákup DDHM, oprava a údržba – 
největší čerpání z příspěvku na provoz), objasnil rozdělení kladného hospodářského 
výsledku do fondů (fond odměn, rezervní fond, investiční fond) 

• dále ředitel školy podal informaci o efektivním využití nové školní jídelny pro 
doplňkovou činnost 

• p. Čejková informovala o získání dotace z rozvojového programu „Podpora čtenářské 
gramotnosti“ a o snaze vypracovat a podat projekt v programu ESF „Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost“ 

Jmenování člena do konkurzní komise pro konkurz na obsazení funkce ředitele školy 
• Město Měčín vyhlásilo konkurz na obsazení funkce ředitele školy, protože p. Mihalec 

k 31. 7. 2009 odchází do starobního důchodu. Na základě vyhlášky č. 54/2005 Sb., 



o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích musí být členem konkurzní 
komise i jeden člen školské rady. P. Vizingerová podala návrh na jmenování p. Bohumila 
Lejnara. Tento návrh byl jednohlasně přijat. 

• p. Lejnar podal návrh na svolání školské rady poté, co se seznámí s materiály 
jednotlivých přihlášených uchazečů do konkurzu, aby členové rady měli možnost vyjádřit 
se k jednotlivým uchazečům a p. Lejnar tak mohl při konkurzu vycházet z názorů všech 
členů školské rady  

Různé 
• p. Lejnar oslovil přítomné, aby ve spolupráci s rodiči přemýšleli o dalších možnostech 

zatraktivnění školy 
� p. Mašát promluvil o zájmu žáků o výuku hry na hudební nástroje, p. Vizingerová 

o zájmu o výuku karate 

� v této souvislosti přislíbil p. ředitel, že zjistí podmínky pro možnosti výuky hry na 
hudební nástroje učitelem ze ZUŠ Klatovy 

� bude osloven p. Jan Ráb, zda by bylo možné ve spolupráci s organizací 
NARAMA zajistit výuku karate 

U s n e s e n í :  
Školská rada schvaluje: 

• předsedou školské rady pro následující volební období je p. Bohumil Lejnar 
• jmenování p. Bohumila Lejnara do konkurzní komise  

Školská rada projednala: 
• hospodaření školy za rok 2008 

Školská rada podala podnět: 
• zjistit možnosti pro výuku hry na hudební nástroje 
• zjistit možnosti pro výuku karate 

Zapsala: Mgr. Václava Čejková 


