
1. zasedání Školské rady 
20.12.2006 

 
Přítomni: Marie Šprunglová, Anna Macounová, Renata Skalová,  

       Michal Vogeltanz, Jana Levíčková 
 

Omluven: František Srp 
 
Hosté: Karel Derfl 
 
Program:  
 

1. Úvodní slovo – Marie Šprunglová 
2. Schvalování výroční zprávy 
3. Schvalování školního řádu 
4. Mapa školy a její výsledky 
5. Chování žáků v dopravních prostředcích a na veřejnosti 
6. Náměty z řad veřejnosti 
7. Diskuse 
8. Závěr 

 
ad 2) Výroční zpráva byla jednomyslně schválena (5 hlasů) 
 Výroční zpráva je obsáhlá a vyčerpávající 
 Nejdůležitější body: 

∗ Snižuje se počet žáků – spojování tříd 
∗ Vstřícnost OÚ – pomoc, finanční podpora (nejsou příspěvky ze 

všech obcí. Existují i obce, které za své děti neplatí žádné škole. 
Rozdílovou částku pak hradí obec Chraštice – nerozpočítává se 
mezi ostatní obce – je snaha působit na poslance, aby se tato situace 
změnila. Již je připraven koncept dopisu pro MŠMT. 
Příbram ústně přislíbila hradit náklady na žáky, kteří mají trvalé 
bydliště v Příbrami, ale navštěvují naši školu. 
V pátek 15.12. se konala schůzka starostů – kvitovali kladně 
rozpočítávání financí. Konstatovali (podle vyjádření pana ředitele), 
že náklady na žáka jsou v průměru – v porovnání s okolními 
školami. 

∗ Rekonstrukce školní jídelny 
∗ Tělocvična – stále chybí, ale počítá se s ní 
∗ ŠVP nabývá platnosti od 1.9.2007, a to v 1. a v 6. ročníku 
∗ Dobrá vybavenost učebny PC 



∗ Účinná spolupráce s MŠ 
∗ Změna názvu školy na Základní  škola  a mateřská škola Chraštice 

  
ad 3) Členové rady měli možnost seznámit se s novým Školním řádem, který     
         dostali k dispozici, i s výsledky Mapy školy. Vzali na vědomí. 
 Poznámka pana ředitele: „Jsme si vědomi, že náš školní řád není příliš   
          dokonalý, ale rozhodně na něm budeme ještě pracovat.“ 
 
ad 5) Vyskytují se čím dál častěji na chování žáků především mimo školu   
         (hlavně v dopravních prostředcích). Škola ale nemůže tyto žáky trestat,   
          neboť to není v její kompetenci. Chceme se však obrátit na rodiče a  
          širokou veřejnost, aby i oni pomohli. Při předávání těchto informací je  
          totiž nutná adresnost, konkrétnost. Vždy se pak dá najít řešení, jak   
          vzniklou situaci vyřešit.  
 Budeme tedy spolupracovat s firmou Connex, která zajišťuje dopravu a  

s jednotlivými OÚ. 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 19:15 hodin. 
 
 
 
Zapsala: Jana Levíčková 
Ověřila: Marie Šprunglová 


