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Zápis z jednání Školské rady 

12. 12. 2018, 18:00, ZŠ Škvorec 

 

Účast:  
Zástupci rodičů: JUDr. Petra Gronwaldtová Wagnerová, Jan Rössler, Jaroslav Vácha 
Zástupci učitelů: Mgr. Hana Korbelová, Mgr. Josef Koting, Mgr. Helena Štvánová 
Zástupci zřizovatele: Ing. Zdeněk Doboš, Ing. Radek Pohnán, Ing. Barbora Seidlová 
Přizváni k jednání: ředitelka školy Mgr. Marcela Šeblová 

 

Jednání se zúčastnilo 9 členů školské rady, školská rada byla usnášeníschopná 

Příští jednání Školské rady se uskuteční ve středu 6.2.2018 od 18.30 v budově ZŠ. 

Program jednání: 

1. Seznámení s průběhem voleb do školské rady .................................................... 1 

2. Schválení jednacího řádu školské rady ................................................................. 2 

3. Volba předsedy školské rady.................................................................................. 2 

4. Volba místopředsedy školské rady ........................................................................ 2 

5. Aktuální informace ze školy ................................................................................... 2 

 

1. Seznámení s průběhem voleb do školské rady 

Paní ředitelka jako svolavatel prvního jednání školské rady v tomto volebním období 

seznámila členy školské rady s výsledky voleb zástupců pedagogických pracovníků 

do školské rady, které se konaly 19. 11. 2018 v 15.00 hodin. Zvolení pedagogové: 

 Mgr. Hana Korbelová 

 Mgr. Josef Koting 

 Mgr. Helena Štvánová 

Dále paní ředitelka seznámila členy s výsledky voleb zástupců rodičů do školské 

rady, které se konaly 20. 11. 2018 a 21.11. 2018 v době 17.00 – 19.00 hodin. Zvolení 

zákonní zástupci: 

 Pan Jaroslav Vácha 

 Pan Jan Rössler 

 Paní JUDr. Petra Gronwaldtová Wagnerová 

Zástupci zřizovatele ve školské radě: 
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 Ing. Zdeněk Doboš 

 Ing. Barbora Seidlová 

 Ing. Radek Pohnán 

Volební období školské rady je tříleté a končí v listopadu 2021. 

 

2. Schválení jednacího řádu školské rady 

Paní ředitelka předložila členům školské rady ke schválení nový jednací řád, který na 

jednání připravil bývalý předseda školské rady. Po krátké diskusi se členové shodli, 

že je třeba návrh doplnit a bylo přijato následující usnesení: 

Usnesení: Školská rada neschvaluje navržený jednací řád a ukládá p. Jaroslavu 

Váchovi a JUDr. Petře Gronwaldtové Wagnerové do příštího jednání připravit jeho 

doplněné znění. 

Pro: 9  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

3. Volba předsedy školské rady 

Dalším bodem jednání byla volba předsedy školské rady. Paní ředitelka vyzvala 

přítomné, aby navrhli kandidáty na předsedu. Jediným navrženým kandidátem byl 

Jaroslav Vácha. Členové následně hlasovali o navrženém kandidátovi: 

Pro: 8  Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Vácha) 

Rozhodnutí: Předsedou školské rady se stal Jaroslav Vácha 

Paní ředitelka pogratulovala novému předsedovi a předala mu další řízení tohoto 

jednání školské rady. Předseda poděkoval všem za projevenou důvěru. 

4. Volba místopředsedy školské rady 

Předseda školské rady požádal přítomné členy o návrhy na osobu místopředsedy. 

Navrženi byli v tomto pořadí: Mgr. Hana Korbelová a Ing. Zdeněk Doboš. Školská 

rada hlasovala o navržených kandidátech v pořadí, jak byli navrženi: 

Mgr. Hana Korbelová 

Pro: 6  Proti: 0 Zdrželi se: 3 

Ing. Zdeněk Doboš 

Pro: 3  Proti: 0 Zdrželi se: 6 

Rozhodnutí: Místopředsedkyní školské rady se stala paní Mgr. Hana Korbelová 

5. Aktuální informace ze školy 
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Paní ředitelka informovala přítomné členy školské rady o aktuálním dění ve škole: 

 Škola předala zřizovateli rozpočet na rok 2019 a rozpočtový výhled na období 

2020 a 2021, který bude projednáván na dalším jednání zastupitelstva 

 Chystané investiční akce v roce 2019 

o Dovybavení dvou učeben interaktivními tabulemi 

o Dovybavení/výměna 3ks datových projektorů 

o Dovybavení čítárny a jazykové učebny 

o Dovybavení sborovny ve Škvorci 

o Rozšíření počtu šatních skříněk v budově ve Škvorci 

o Nová podlaha v učebně v přízemí 

o Úprava vestibulu v budově ve Škvorci 

 Běží šablony na vzdělávání učitelů, připravujeme žádost o další kolo šablon 

MŠMT 

 Škola je úspěšná v žádosti o dotace MŠMT na hrazení dopravy na plavání na 

prvním stupni 

 Škola se připojí k žádosti o dotace na digitalizaci ve vzdělávání 

 

Stravování 

 Došlo ke změně systému objednávání obědů – škola přešla na systém Strava 

a není tak závislá na systému od současného dodavatele obědů 

 Byly osloveny 2 provozovny s žádostí o nabídku – zatím plná kapacita 

 Ke změně dodavatele nedojde, pokud po případné změně nebude zaručená 

kvalita jídla 

 Na prvním stupni byl realizován projekt „Dopis kuchaři“ 

 Rodiče mají stále možnost přijít ochutnat v době před vydáváním obědů 

dětem 

 

Zapsal: Jaroslav Vácha 


