
Zápis č. 22/2014 
ze zasedání  

Školské rady Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko,  
které se konalo ve čtvrtek 16. 1. 2014 v 1600 ve sborovně školy 

 
Přítomni:   9 členů školské rady 

ředitelka školy Mgr. Karin Petrželková, Jana Ondruchová, Andrea 
Tlamková 

 
 
Nepřítomni:   0 
 
Program jednání: 1. Zahájení 
   2. Volba předsedy školské rady 
   3. Informace z kontrolní činnosti ČŠI 

4. Různé 
5. Závěr 
 

 
ad 1) Jednání školské rady zahájila a vedla Mgr. Karin Petrželková, která seznámila 

přítomné s programem jednání školské rady.  
ad 2) Volba předsedy školské rady proběhla veřejně. 
 Výsledky hlasování: 
     pro   proti   zdrželi se 
 Jana Ježová    1    0    0 
 Vladimíra Ptáčková   0    0    0  
 Bernardeta Macková   8    0    1  
 
 Předsedkyní školské rady byla zvolena paní Bernardeta Macková. 
ad 3)   Členové školské rady obdrželi elektronicky zprávu z kontrolní činnosti ČSI na základní 

škole, aby si ji mohli prostudovat. Paní ředitelka Mgr. Karin Petrželková seznámila 
členy školské rady se závěrečným hodnocení ČSI. V celkovém hodnocení byla 
základní škola hodnocena kladně. V závěru bylo doporučeno zlepšení metod a forem 
práce (následovalo školení pedagogických pracovníků), zpracování IVP – tento 
nedostatek byl k 4. 11. odstraněn. 

ad 4) Různé: 
- diskuse o spotřebě plynu na základní škole. V současné době nedochází k úspoře, jak 

bylo předpokládáno. V současné době bude denně sledována spotřeba plynu a týdně 
vyhodnocována. Paní ředitelka osloví firmu, zajišťující provoz kotelny, aby provedla 
kontrolu rozvodů plynu ve škole. 

- seznámení členů školské rady s návrhem realizace malého gymnastického sálu pro 
potřeby všech žáků školy, případně občanů a institucí města. Paní ředitelka předložila 
návrh zastupitelstvu města a ráda by požádala školskou radu o podporu jejího záměru 
z důvodu maximální vytíženosti tělocvičny, navýšení vad v držení těla dětí, možnosti 
využití prostor pro školní družinu, volnočasové aktivity, možnost pronájmu 
sportovním subjektům. V současné době má v pronájmu tuto místnost ZUŠ, která ji 
využívá pouze jeden den v týdnu. Po seznámení s návrhem paní ředitelky školská rada 
podporuje tento návrh počtem 9 hlasů. 

ad 5) Zasedání školské rady skončilo v 1700.  
  

 
 Zápis provedla:  Mgr. Jarmila Havlíčková  


