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Zápis 
ze zasedání školské rady dne 21. 10. 2009 

___________________________________________________________________________

____ 

Datum:  21. 10. 2009 

Čas:   15.00 – 16. 30 

Místo:  malá zasedací místnost 

Školská rada:  

Přítomni: Ing. Miloslav Nejedlý 

Ing. Vladimír Jirka 

Ing. Vladislav Košťál 

Jan Sűndermann 

Ing. Jaroslav Šitina 

Růžena Špačková 

Nepřítomni:    Stanislav Adámek        

      

Průběh jednání: 

Školskou radu v souladu se školským zákonem zahájil Ing. Ladislav Košťál 

Uvítal všechny přítomné. Byla zkonstatována usnášeníschopnost zasedání. Zapisovatelem byl 

stanoven Ing. Šitina a ověřovatelem zápisu p. Jan Sűndermann. 

Jednání pokračovalo projednáváním jednotlivých bodů programu. 

 

K bodu 1.  

 

Volba předsedy a místopředsedy 

Byli zvoleni: předsedou školské rady   p. Ing. Jaroslav Šitina 

                       místopředsedou školské rady   p. Jan Sűndermann 

 

O schválení bylo hlasováno – volba byla schválena všemi přítomnými.  

 

K bodu 2 

 

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

vyplývajících z potřeb školy a souvisejících předpisů. 

 

Ředitel školy Ing. Košťál podrobně vysvětlil význam navrhovaných změn ve školním 

řádu, které se týkají šikany, kyberšikany, kouření v blízkosti školy, používání výpočetní 

techniky atd. i změn v pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.  

 

O schválení bylo hlasováno – Změny školního řády byly schváleny všemi přítomnými. 

 

K bodu 3 

 

 Projednání čerpání rozpočtu školy za rok 2008 

Ředitel školy Ing. Košťál informoval o čerpání finančních prostředků (od počátku roku k 30. 

4. 2009). Předložil finanční rozvahu přímých a provozních ostatních neinvestičních výdajů 



hlavní činnosti. Poskytnuté informace doplnil Ing. Nejedlý o možný výhled na příští období. 

Předané informace byly dostatečné a poskytly přehled o současném stavu čerpání finančních 

prostředků.     
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K bodu 4  

 

Různé 

 

Vystoupili: 

Růžena Špačková přednesla požadavek na nedostatek záchodů v zadní části budovy 

nad tělocvičnou.  Ing. Košťál ihned reagoval vysvětlením, že se v minulosti problémem 

zabýval a problém se musí řešit společně s hlavní budovou, jejíž jsou učebny nad tělocvičnou 

součásti. Přislíbil podrobnější informaci v nejbližší době. 

 

Pokud nedojde k mimořádným skutečnostem, proběhne další zasedání školské rady 

v říjnu  2009 s programem schválení výsledků hospodaření školy a příp. další aktuální témata. 

Jednání ukončil Ing. Šitina v 16.30.  

 

Zapsal:Ing. Jaroslav Šitina  

zápis ověřili: Jan Sűndermann   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


