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Zápis 
ze zasedání školské rady dne 25. 10. 2006 

___________________________________________________________________________
____ 

Datum:  25. 10. 2006 
Čas:   15.00 – 17. 30 
Místo:  malá zasedací místnost 
Školská rada:  
Přítomen: pí Lenka Pilařová 

Ing. Vladimír Jirka 
Ing. Jaroslav Šitina 
Bc. Rudolf Dus 
p. Jakub Hrubeš 

Omluven:  Ing. Miloslav Nejedlý 
Hosté:   Ing. Ladislav Košťál  ředitel školy 
 
 
Průběh jednání: 
Školskou radou v souladu se školským zákonem zahájil a nadále vedl Ing. Jaroslav Šitina. 
Uvítal všechny přítomné členy rady a jako hosta Ing. Košťála-ředitele školy. Byla 
zkonstatována usnášeníschopnost zasedání. Dále by schválen program zasedání dle pozvánky. 
Bylo provedeno stanovení zapisovatele a volba ověřovatele zápisu. 
Zapisovatelem byl stanoven Bc. Rudolf Dus. 
Ověřovateli zápisu byly zvolení p. Jakub Hrubeš a pí. Lenka Pilařová - jednomyslně. 
 
1. Informace a projednání výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2005-2006 
K předložené výroční zprávě se vyjádřil ředitel školy Ing. Košťál.  Doplnil výkladem 
jednotlivé body zprávy a zodpověděl postupně dotazy.  
Podrobněji odpověděl na otázky Ing. Jirky, týkající se tabulek pod body e) zprávy – výsledky 
vzdělávání žáků-prospěch žáků ve škole a g)zprávy -  údaje o aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti. 
V diskusi Ing. Jirka, Ing. Košťál a Ing. Šitina se vyjádřili k SOD (soutěžím odborných 
dovedností), jako důležité součásti výchovného procesu a k problematice jejich materiálního 
zabezpečení. 
 
O schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2005-2006 bylo hlasováno – 
Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými členy rady. 
 
2. Stanovení činnosti školské rady na následující období. 
Předběžně bylo dohodnuto, že rada bude projednávat Návrh rozpočtu školy na další rok po 
jeho zpracování vedením školy. Termíny zpracování vycházejí z požadavků zřizovatele. 
Podněty a připomínky pro další činnost rady v dalším období budou zpracovány a uzavřeny 
do konce listopadu.2006.  
 
3. 



V diskusi vystoupil Ing. Jirka k tématu finanční spoluúčasti školy na projektech. Další dotaz 
směřoval na plánování rozpočtu školy a krajských dotací v závislosti na počtu žáků dle stavu 
ke 30. září. Otázky zodpověděl Ink Košťál. 
Dále vystoupil p. Hrubeš s dotazem na ředitele školy Ing. Košťála k provozu tělocvičny i 
k jejímu případnému pronájmu. Dále žádal vysvětlení jeho dopisu o omezení škod 
způsobených na inventáři školy (viz. tělocvična). Postoj školy a k této problematice byl 
dostatečně objasněn.  
 V diskusi vystoupil Ing. Šitina s konstatováním, že stav a možnosti telefonní sítě ve škole 
neodpovídá současným požadavkům a navrhuje zařadit finanční požadavek na výměnu 
případně úpravu a doplnění telefonní ústředny školy, která by umožnila používat funkce 
„provolby“ a „GSM brány“ do plánu investic na příští období. Dle informace ředitele školy je 
to s ohledem na současnou finanční situaci ve školství nereálné. Ing. Jirka doporučuje řešit 
požadavek organizačně, např. používáním „mailů“ mezi rodiči a učiteli. 
Úkol zřízení webových stránek školské rady jako součást stránek školy je současné době 
rozpracován a o jeho dokončení bude ředitel školy informovat příští zasedání rady.  
   
 
Zapsal: Bc. Rudolf Dus 
 
Zápis ověřili: Pí Lenka Pilařová, Jakub Hrubeš    
 
 
 

 

 

 


