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Zápis ze zasedání školské rady 

 

Datum: 17. 10. 2012 

Přítomní členové rady: Mgr. Richard Spiegl 

    pí Marie Brezíková 

    pí Dana Zelenková 

    pí Dana Rovná 

    RNDr. Libuše Vosátková 

    Ing. Tereza Kovalská 

Za vedení školy:   Mgr. Stanislav Hajný  

 

Program: 

1. Volba předsedy školské rady 

2. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti za školní rok 2011/12 

3. Různé 
 

Ad. 1 Volba předsedy školské rady 

Odstupující předsedkyně paní V. Ryssová navrhla jako předsedkyni školské rady p. Kovalskou, 

která byla jednomyslně do této funkce zvolena. 

 

Ad. 2 Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti za školní rok 2011/12 

Všichni členové školské rady v předstihu obdrželi projednávaný materiál k prostudování a 

posouzení. 

Zpráva byla přednesena ředitelem školy p. Hajným, přičemž následující části byly podrobněji 

prodiskutovány: 

 Paní Zelenková upozornila na nesouhlas v počtech žáků uvedených v rozmisťovacím 

řízení. P. Hajný přislíbil neprodlené odstranění chyby.  

 Pan Hajný informoval o nutnosti zvážit účast žáků na různých sportovních i 

předmětových soutěžích z důvodu stížností rodičů na vyšší počet suplovaných hodin. 
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 Pan Hajný vyzdvihl činnost školy při prevenci sociálně patologických jevů (besedy 

během školního roku a projektový den „Den s prevencí). 

 Pan Hajný upozornil na minimální možnosti účasti pedagogů ZŠ i MŠ na akcích DVPP 

vzhledem k omezeným finančním prostředkům.  

 Dále probíhala diskuze o prezentaci školy. Pan Hajný informoval zúčastněné o tisku 

školního časopisu na náklady školy. Paní Zelenková přednesla nabídku možné 

budoucí spolupráce na tisku školního časopisu a pracovního sešitu „Namaluj si 

abecedu“ s občanským sdružením Bubákov. 

 Pan Hajný vyzdvihl účast ZŠ na projektech (EU peníze do škol a Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost) financovaných ze zdrojů EU. 

 Výroční zpráva o činnosti byla schválena všemi účastníky. 

 

Ad 3. Různé 

 Pan Hajný informoval o záměru uspořádat dne 19. 11. 2012 veřejnou besedu o škole 

a její činnosti.  Na programu bude prohlídka prostor ZŠ, představení ŠVP veřejnosti a 

diskuze s účastníky. 

 Paní Zelenková upozornila na zájem rodičů o rychlejší a přesnější podávání informací 

prostřednictvím webových stránek školy. V této souvislosti nabídla možnost budoucí 

pomoci a spolupráce. Pan Spiegl poukázal na výhody případných společných 

webových stránek ZŠ a strašeckého gymnázia.  

 Paní Zelenková upozornila na nutnost písemného souhlasu rodičů žáků MŠ 

s fotografováním na školních akcích kvůli prezentování těchto záznamů na 

internetových stránkách školy.  Pan Hajný společně s paní Rovnou přislíbili zajištění 

těchto dokumentů.  

 

 

 

 
Zapsala: T. Kovalská 


