
Školská rada  12. 12. 2017 

Zápis ze školské rady 
 

Přítomni:  Strnad Milan, Šustek Libor, Hegerová Jana, Jandlová Lenka, Koudelková Petra, 
Koutná Jana, Křepelová Jana, Ševčík Pavel, Hrdličková Jana 

Host: ŘŠ Petrželková Karin 
Začátek: 16:00 
Konec: 18:15 
 
Usnesení: 

 Předsedou školské rady byla zvolena paní Jana Hegerová (8 – 0 - 1). 
 Zapisovatelem školské rady byla zvolena paní Lenka Jandlová (9 – 0 - 0). 
 Došlo ke schválení jednacího řádu (9 – 0 - 0), který přednesla ŘŠ Karin Petrželková. 

Členové školské rady se domluvili, že jim bude do pěti pracovních dnů zápis 
zapisovatelem rozposlán. Následně jej budou do pěti pracovních dnů schvalovat, 
případně připomínkovat. Po schválení a přijetí všech připomínek předseda zápis 
podepíše. 

 Členové školské rady obdrželi od ŘŠ znění zákona o školské radě tak, jak jej udává 
Ministerstvo školství. 
 

Dotazy a připomínky: 
 Dotaz pana Ševčíka na ŘŠ ohledně projektu IROP (projekt na rekonstrukci odborných 

učeben). ŘŠ vysvětlila ostatním členům princip projektu a oznámila, že stále nemá 
oficiální vyrozumění, zda škola v projektu uspěla, či nikoliv.  

 Dotaz paní Křepelové na  ŘŠ ohledně bezbariérovosti školy. ŘŠ oznámila, že se se 
stavebními úpravami, které umožní bezbariérovost školy, počítá v rámci projektu 
IROP, případně s financováním od zřizovatele.  

 Dotaz pana Šustka ohledně kamer při vstupech do školy. ŘŠ uvedla, že se zařizuje 
monitoring vchodů viditelný na vrátnici. 

 Připomínka pana Šustka k zimní údržbě schodů a upozornění na jejich kluzký povrch. 
 Paní Koutná navrhla, že by se na údržbě pozemků kolem školy mohli částečně podílet 

i klienti z Ústavu sociální péče Paprsek, kteří jsou umístěni v chráněném bydlení. 
 ŘŠ promluvila ohledně dotazů několika rodičů na využití školního bazénu pro  

2. stupeň. Učitel tělesné výchovy během loňského roku žáky 2. stupně do školního 
bazénu vzal, ovšem o plavání mělo zájem minimum žáků. 

 Dotaz pana Šustka na cenu pronájmu bazénu. ŘŠ uvedla cenu 720Kč / h. Dále ŘŠ 
uvedla využití bazénu nejen okolními školami, ale i místními organizacemi. Dále 
uvedla i cenu provozu bazénu za měsíc a složky, které se do ceny zahrnují. 

 Dotaz pana Šustka na informace ohledně posledního mimořádného zasedání školské 
rady a vysvětlení dopisů od rodičů pro ŘŠ. ŘŠ vysvětlila oba dva dopisy. 
 
 
 
 Sepsala    Schválila předsedkyně rady 
                 Lenka Jandlová     Jana Hegerová 
…………………………………………………..   ……………………………………………  


