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Zápis ze zasedání školské rady 

 

Datum: 7. 5. 2013 

Přítomní členové rady: pí Marie Brezíková 

    pí Daniela Rovná 

    RNDr. Libuše Vosátková 

    Ing. Tereza Kovalská 

Nepřítomní členové rady:  Mgr. Richard Spiegl 

    pí Dana Zelenková 

Za vedení školy:   Mgr. Stanislav Hajný  

 

Program: 

1. Kontrola úkolů 

2. Projednání a schválení návrhu Jednacího řádu školské rady 

3. Projednání a schválení doplnění přílohy školního řádu Povinnosti pedagogických 

pracovníků 

4. Projednání návrhu rozpočtu na školní rok 2013/14 
 

 

Ad. 1 Kontrola úkolů 

Projednání a schválení výroční zprávy  

 - Odstranění chyby v počtech žáků uvedených v rozmisťovacím řízení  
 Odp.: p. Hajný         splněno 

Různé 

 - Souhlas rodičů žáků MŠ s fotografováním na školních akcích 
 Odp.: p. Hajný, pí Rovná       splněno 
 
 

Ad. 2 Projednání a schválení návrhu jednacího řádu školské rady 

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

posouzení. Návrh jednacího řádu byl přednesen pí Kovalskou.  
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Návrh jednacího řádu byl prodiskutován a všemi přítomnými členy beze změny odsouhlasen. 

Pro jednací řád hlasovali čtyři členové rady, dva nebyli přítomni. Jednací řád je přílohou 

tohoto zápisu.  

 

Ad 3. Projednání a schválení doplnění přílohy školního řádu Povinnosti pedagogických 

pracovníků 

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

posouzení. Návrh byl přednesen p. Hajným.  

Návrh doplnění přílohy školního řádu byl přítomnými členy prodiskutován a všemi beze 

změny odsouhlasen. Pro hlasovali čtyři členové, dva byli nepřítomni. Dokument je přílohou 

tohoto zápisu.  

 
 
Ad. 4 Projednání návrhu rozpočtu na školní rok 2013/14 

 
P. Hajný seznámil členy rady s návrhem rozpočtu pro školní rok 2013/14. Pro následující 

školní rok jsou zamýšleny čtyři třídy v prvním ročníku a tři třídy v šestém ročníku. Na základě 

zápisu do prvních tříd a přihlášení dětí z okolních obcí na druhý stupeň dojde k mírnému 

zvýšení počtu žáků, což povede k nárůstu úvazku pedagogických pracovníků. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zapsala: T. Kovalská 


