
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 11. 12. 2018  ŠR 2/2018 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ ŠR 

 

● Šárka Lankočí, Ivana Bláhová, Petr Coufal, Jan Symon - omluven, Boris Canov, 

Jakub Gottvald 

host - Petr Juráček 

 

NAVRŽENÝ PROGRAM 

- projednání výroční zprávy školy 

- projednání rozpočtu školy 2019 

- představení projektové studie k dostavbě školy 

- představení koncepce školy  

- bezpečnostní situace při vstupu do školy 

- různé 

 

 

1) 

Předseda školské rady seznámil členy ŠR s navrženým programem jednání 

 

USNESENÍ Č. 1. ŠR schvaluje navržený program jednání 

HLASOVÁNÍ: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

2) 

Ředitel školy představil návrh rozpočtu MŠ a ZŠ 

školská rada projednala rozpočet školy a vzala rozpočet na vědomí 

 

3) 

Ředitel školy představil výroční zprávu školy 

školská rada projednala výroční zprávu školy za školní rok 2017/2018 

 

USNESENÍ Č. 2. ŠR schvaluje výroční zprávu školy 

HLASOVÁNÍ: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

4) 

B. Canov za zřizovatele představil návrh na dostavbu budovy školy 

školská rada vzala představené plány na dostavbu školy na vědomí, proběhla krátká 

diskuze o potřebách školy a obce 

 

5) 

P. Juráček představil členům ŠR dlouhodobou koncepci školy, viz příloha  

- obdobný koncepční dokument vznikne v nadcházejícím období i pro MŠ Ostopovice 

- společným dokumentem pro MŠ i ZŠ je vize školy (viz web školy) 

- dotaz (BC) na výuku v 1. ročníku - Sfumato - jaká je zkušenost a vyhodnocení 

přínosů pro školu a žáky, jaká je praxe, diskuze a krátké zhodnocení ze strany 

ředitele školy 

 



školská rada vzala představený dokument na vědomí 

 

 

5) RŮZNÉ, DISKUZE 

- seznámení ŠR s pravidly bezpečnosti při vstupu do školy, diskuze o možnosti 

instalace kamerového systému do vstupní haly (proběhne v prvním čtvrtletí 2019), 

úprava vstupů do staré budovy - elektronické otevírání dveří, komunikační systém 

mezi vstupem a učebnami 

- přihlášky žáků pátého ročníku na druhý stupeň základní školy, informovanost rodičů 

- kontrola plnění úkolů z prvního jednání školské rady 

- pověření ŠL kontrolou a hledáním možností ve změnách školního stravování ve 

spolupráci s vedoucí stravování paní Lenkou Balážovou 


