
12. zasedání Školské rady 
19.1.2012 

 
Přítomni: Marie Šprunglová, Anna Macounová, Jitka Čejdíková, Bohuslava 
Šetková, Michal Vogeltanz, Jolana Vaněčková 
Hosté:      Karel Derfl 
 
Program 
 

1. Přivítání, přivítání nových členů, program 
2. Volba předsedy a místopředsedy, jmenování zapisovatele 
3. Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 
4. Připomínky, diskuse ostatních členů 
5. Příspěvek ředitele školy 
6. Závěr 

 
 
ad 1)  Úvodní slovo a přivítání – ředitel školy 
 
ad 2 ) Volby: jednohlasně byli schváleni tito členové: 
 Předsedkyně: Marie Šprunglová 
 Místopředseda: Michal Vogeltanz 
 Zapisovatelka: Jolana Vaněčková 
 
ad 3) Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2010/2011: 

Každý člen se předem seznámil s obsahem zprávy, nevznesl nikdo žádné připomínky. 
Poté byla zpráva schválena. 
 

ad 4) Připomínky, diskuse: 
Předsedkyně ŠR seznámila přítomné s průběhem voleb a informovala o odstoupení 
B.Bělouškové, která byla zvolena jako zástupkyně rodičů, z důvodu možného střetu 
zájmů. Členkou ŠR se proto stala paní Jitka Čejdíková, která se umístila na 3.místě ve 
volbách zástupců rodičů. 
 

Ad 5) Příspěvek ředitele školy: 
- zhodnotil uplynulé období velmi kladně;  
- konstatoval, že rada funguje a plní cíle; její práce má smysl; 
- poděkoval členům ŠR za jejich čas strávený touto prací; 
- poskytl nové informace: 

a) vyhlášení konkurzu - v současné době je funkční období každého ředitele na šest let. 
Pokud ŠR, zřizovatel nebo ČŠI dají podnět, bude vyhlášen konkurz na ředitele ZŠ. ŠR 
v žádném případě neuvažuje o změně ředitele a  nebude podávat návrh na vyhlášení 
konkurzu. 

b) financování malých škol – naše obec se ostře postavila proti návrhu ministra 
školství J.Dobeše na změnu financování malých škol podle naplněnosti tříd (24 žáků). 
Tato situace by vedla k možnému zániku školy. Ředitel školy shromažďuje důvody 



k zachování školy a předává je dalším institucím. Ve své snaze je plně podporován 
zřizovatelem i  ŠR.  

c)  přestavba MŠ – byla realizována výměna oken, zateplení budovy, výstavba 
pergoly, nové oplacení zahrady MŠ. Plánovaný projekt přestavby by měl být dokončen 
v letošním roce. 

d) výměnný pobyt ve Švýcarsku – o prázdninách pojedou naše děti do Švýcarska 
(termín posunut vzhledem k loňské karanténě v ZŠ). 
e) grant na hřiště – bude postupně realizována přestavba sportovního hřiště. 

  f ) zápis do ZŠ - 25.a 26. ledna bude zápis do 1.třídy ZŠ. 
 
 
ad 6)  Závěr: 

Školská rada bude pracovat ve tříletém období 2011 – 2014 v uvedeném složení, 
scházet se bude nejméně 2x ročně (v případě potřeby častěji). 
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 byla jednomyslně schválena. 
ŠR nebude podávat návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ. 
ŠR se připojí ke všem opatřením vedoucím k zamezení zániku malých škol. 

             
 
Zasedání skončilo v 18:30 hodin 
 
 
 
Zapsala: Jolana Vaněčková 
 
Ověřila: Marie Šprunglová 
 
 
 
        


