
Zápis schůzky školské rady ze dne 29. 5. 2015 
 

Přítomni za ŠR: Marie Čechová, Mgr. Dana Nováková, Ing. Jan Kubín, Mgr. Filip Hedvičák,  
     Soňa Václavíková, Jana Kázmerová 

 

               za ZŠ: Mgr. Zdeněk Vinklář 
 

Program: 

1. Zpráva o výsledku hospoda ení školy za rok 2014. Při porovnání příjmů a výdajů skončil 
rok 2014 v kladných číslech. Zisk činil 145 046 Kč a byl převeden na účet zisků a ztrát z let 

minulých. Ztráta v letech minulých byla především díky vytápění budovy včetně tělocvičny. 
2. Nákup notebooků. Při poslední schůzce školské rady se projednával možný nákup notebooků 

nebo tabletů pro žáky. Pan učitel Hedvičák nelenil a sehnal pro školu za výhodnou cenu 

notebooky. Práci s nimi při vyučování si nesmírně pochvaloval. Např. práce při hodinách 

českého jazyka je rychlejší, žáci si mohou vyzkoušet probíranou látku na více příkladech nežli 
při běžném psaní na tabuli. Do budoucna počítá i s tím, že by si děti dělali svoje vlastní 
prezentace. Ani učitelé nezahálí, někteří z nich sami navštěvují vzdělávací programy pro 
učitele na počítačích. 

3. Dotace pro školu. Škola i v letošním roce chce ze získaných dotací investovat do zlepšení 
svého vybavení. I školská rady byla oslovena, aby navrhla, co by ve škole nemělo chybět. Padl 
návrh pana učitele Hedvičáka na koupi většího glóbusu. 

4. Dotace na cestu žáků do zahraničí. Pan ředitel nám referoval, že se neustále snaží sehnat 
dotace a jedna taková mu právě leží na stole. Je to velká příležitost pro žáky druhého stupně 
dostat se za peníze z této dotace opět do Londýna přímo prostřednictvím Student agency. Což 
není pro naši školu neznámé.  

5. Kamery p ed školou, tak ty se nám ještě nepodařilo k naší škole nainstalovat, ale i to se do 
budoucna plánuje. Pan Kubín připomněl, že kamerový systém se osvědčil v šatně mateřské 
školy. Je s SD kartou a záznamy z ní se po určitou dobu ponechávají nahrané.    

6. RADA JAKO PROST EDNÍK – tak by se mohla jmenovat půlhodina, kdy školská rada 
složená pouze z členů zastupitelstva a rodičů bude k dispozici vždy před třídními schůzkami. 
Rodiče, tak budou moci přijít a podiskutovat o tom, co mají na srdci ohledně školy, učitelů, 
dětí… 

7. Výuka na kytaru. Paní Čechová požádala pana ředitele o rozšíření hudební výuky o hodiny 

na kytaru. Pan ředitel přislíbil, že se poptá a vše potřebné se pokusí zařídit.  
8. Autobusová linka na Jest abí. Dotaz na autobusovou linku okolo 16-té hodiny zodpověděl 

pan Kubín. Obec má momentálně autobusové řády v jednání a není nemožné tomuto návrhu 
vyhovět. 

9. Diskuse o bezpečnosti dětí na silnici p i chození do školy a ze školy. Víme, že není úplně 
bezpečné pro děti i pro řidiče chození po hlavní silnici s tak místama nebezpečnými 
zatáčkami, ale ve své podstatě se toto téma nesetkalo výhledově s uspokojivým řešením. Snad 

jediné řešení je zadní cesta vedoucí okolo Huderových – Plichtových – hospodářství pana 
Holubce – dvorem Šírových – pekaře Šíra až dolů k poště. 
 

Zápis vypracovala: Václavíková Soňa 

              


