
Zápis z jednání Školské rady ZŠ a MŠ – p.o. ze dne 11.6.2012 
 
Přítomni 

• p. Jaroslav Benda – zástupce rodičů 
• p. Olga Sládková – zástupce rodičů 
• p. Jitka Vizingerová – zástupce zřizovatele  
• Mgr. Michaela Šustáčková – zástupce zřizovatele  
• Mgr. Jana Rábová – zástupce pedagogů 
• Mgr. Eva Toušová – zástupce pedagogů 
• Mgr. Václava Čejková – ředitelka školy 

 
Program jednání 

• Kontrola usnesení 
• Projednání inspekční zprávy 
• Projednání koncepce školy 
• Různé 
• Usnesení 

 
Kontrola usnesení 

• Paní Rábová provedla kontrolu usnesení z minulého jednání. Všechny body byly 
splněny 

 
Projednání inspekční zprávy 

• Všichni členové rady obdrželi inspekční zprávu v dostatečném předstihu před 
jednáním rady e-mailem a se zprávou se seznámili. Nikdo neměl žádné připomínky. 
 

Projednání koncepce rozvoje školy na období školních let 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015 

• P. Čejková seznámila členy ŠR s plněním koncepce uplynulého období, (nebude se 
navyšovat kapacita pevných disků, protože počítače celkově už hardwarově 
nepostačují požadavkům, bylo by neefektivní vynakládat finanční prostředky jen na 
disky, bude nutné pořídit počítače nové) 

• Výhledová koncepce – návrhy 
 p. Vizingerová: nové židle do MŠ 
  doplnění písku do pískoviště 
 p. Čejková: generální oprava topného systému 
  oprava stěn v dílnách 
  výměna počítačů 
  IA technika do dalších tří tříd – v rámci Šablon 
  doplňování kabinetů 
  mobilní basketbalové koše 
  podlahy na chodbách a oprava dveří 
  vibrační bruska 
  sekačka s pojezdem 
  položení nové dlažby na chodbách v obou podlažích 
  základní školy 
  renovace starých dveří v základní škole 



• Během hlavních prázdnin budou ještě přijímány případné další návrhy a jednotlivé 
akce budou rozvrženy na období následujících tří let. Jejich realizace však záleží na 
finanční situaci zřizovatele – do jaké míry bude moci poskytnout finanční prostředky 
na jejich zajištění. 

 
Různé 

• Předseda školské rady poděkoval za práci v letošním školním roce. 
 
Usnesení 

• Školská rada bere na vědomí inspekční zprávu. 
• Školská rada projednala návrh koncepce rozvoje školy na další období. 

 
Zapsala: Mgr. Jana Rábová 

 
 
 
 

 ………………………………… ………………………………… 
 Jaroslav Benda Mgr. Jana Rábová 
 předseda ŠR členka ŠR 


