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Zápis 
ze zasedání školské rady dne 15. 06. 2010 

___________________________________________________________________________

____ 

Datum:   15. 06. 2010 

Čas:    14.
oo

 – 16. 
oo

 

Místo:   malá zasedací místnost 

Školská rada:  

Přítomni:  Ing. Miloslav Nejedlý 

Ing. Vladimír Jirka 

Jan Sűndermann 

Ing. Jaroslav Šitina 

Nepřítomni:      Stanislav Adámek        

Růžena Špačková 

 

Hosté:    Ing. Vladislav Košťál 

 

 

 Průběh jednání: 

Školskou radu v souladu se školským zákonem zahájil Ing. Jaroslav Šitina. Uvítal všechny 

přítomné členy rady. Byla zkonstatována usnášeníschopnost zasedání. 

Byl schválen program zasedání dle pozvánky a provedeno stanovení zapisovatele a 

ověřovatele zápisu. 

Zapisovatelem byl stanoven Jan Sűndermann, jako hosta uvítal předseda Ing. Košťála-ředitele 

školy 

Jednání pokračovalo projednáváním jednotlivých bodů programu. 

 

K bodu 1  

Schválení změn školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 

vyplývajících z potřeb školy a souvisejících předpisů. 

Školské radě byl předložen návrh školního řádu a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků. Navrhované změny byly přehledně vyznačeny v předložených dokumentech a ředitel 

školy Ing. Košťál vysvětlil význam navrhovaných změn. 

Podrobněji popsal význam úpravy v textu výchovných opatření a způsobu hodnocení žáků. 

 

O schválení bylo hlasováno – Změny školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků, vyplývajících z potřeb školy a souvisejících předpisů byly schváleny všemi 

přítomnými. 

 

K bodu 2 

Projednání čerpání rozpočtu školy za rok 2009 

Ředitel školy Ing. Košťál informoval o čerpání finančních prostředků. Předané informace 

byly dostatečné a poskytly přehled o současném stavu. Ing. Nejedlý jako zástupce zřizovatele 

je o situaci v čerpání podrobněji informován a ekonomickou situaci školy hodnotil kladně ve 

všech ohledech.     

 



K bodu 3  

Stručná informace o současném stavu, dalším rozvoji školy a připravovaných projektech. 

Ing. Šitina požadoval informaci o termínu realizace výměny oken a zateplení školy. Zatím 

není ukončeno výběrové řízení a případné odvolání některého z účastníků může podstatně 

ovlivnit termín zahájení prací.  
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K bodu 4 

Diskuse, projednání došlých podnětů a připomínek k činnosti školy, stanovení programu 

školské rady na následující období, různé 

 

Vystoupili: 

 

Ing. Nejedlý předal informace o stavu vyřízení žádosti školy na svěření nepotřebného majetku 

z KÚ na školu. Další kroky vyřídí dle dispozic Ing. Šitina. 

Ing. Nejedlý dále informoval o situaci v investiční výstavbě na KÚ a o potřebě zřízení 

vlastního investičního oddělení v rámci kraje, který přispěje k lepšímu využití investic.  

 

 

Pokud nedojde k mimořádným skutečnostem, proběhne další zasedání školské rady 

v říjnu  2010 s programem schválení výsledků hospodaření školy a příp. další aktuální témata. 

Ing. Šitina poděkoval všem přítomným za účast a příspěvky a jednání ukončil v 15.50.  

 

 

Zapsal: Jan Sűndermann 

 


