
 

 ŠKOLSKÁ RADA 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORA SVATÉ KATEŘINY,  
            NÁM.PIONÝRŮ 1, HORA SVATÉ KATEŘINY 435 46 
 

1 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  ŠKOLSKÉ RADY KONANÉ DNE 26.4.2018  
 

Všem zvoleným členům školské rady byla zaslaná pozvánka na 1.schůzy ŠR s tímto 

textem: 

 

Vážení, 

Svolávám Vás na 1.zasedání školské rady pro funkční období leden 2018-leden 2021, které se 

uskuteční dne 26.4.2018 od 13:30 hod. v budově základní školy. 

 

Program:  

1) Představení členů školské rady 

2) Volba předsedy školské rady 

3) Informace o stavu financí (k 26.4.2018) 

4) Návrhy na aktualizaci jednacího řádu. 

5) Diskuse 

 

S pozdravem Mgr.Jitka Nováková – ředitelka školy 

 
 

Přítomni :  Baňka Radek, Lahovská Lucie, Vagaši Petr, Řebíková Hana , Kádner David, Ing. 

Václav Wild, Mgr. Kopecký Pavel, Sehnalová Věra, Studničková Simona 

 

Bod č. 1 

Představení členů školské rady 

 

Paní ředitelka představila všechny členy nové školské rady a vybídla je k volbě předsedy 

Školské rady ve smyslu podání návrhů na tuto funkci. 

 

Bod č. 2 

Volba předsedy školské rady 

 

Členové školské rady navrhli na předsedu školské rady paní Lahovskou, paní Sehnalovou, 

pana Kádnera a pana Vagašiho.  

Po záporném vyjádření k nominaci na předsedu ŠR jednotlivých adeptů zůstal ve volbě pan 

Kádner, který s funkcí předsedy souhlasil. Po hlasování byl zvolen předsedou ŠR. 

Všem členům poděkoval za projevenou důvěru. 
 

Volba předsedy ŠR – navržen pan Kádner David 

  

Pro: 9     Proti:0     Zdržel se: 0 
 

 

Bod č. 3 

Informace o stavu financí (k 26.4.2018) 

 

Mgr.Jitka Nováková  seznámila ŠR s aktuálním finančním stavem účtu ŠR k 26.4.2018 a 

informovala o změně a převodu tohoto účtu na Spolek přátel školy ZŠ a MŠ Hora Svaté 

Kateřiny. Na účtu byla ke dni 26.4.2018 evidována částka 36 909 Kč. Ze školního roku 
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2016/17 zůstalo nevyčerpáno 17 050 Kč a ve školním roce 2017/18 zatím nebylo vyčerpáno 

19 859 Kč. 

 

ŠR bere informaci o stavu financí na vědomí.  
 

 

Bod č. 4 

Návrhy na aktualizaci jednacího řádu. 

 
 

Mgr. Nováková informovala o možnosti úprav jednacího řádu školské rady, všichni členové 

byli s jednacím řádem seznámeni (byl členům zaslán e-mailem)  a mají možnost se k němu do 

31.5.2018 vyjádřit či navrhnout případné změny. Tyto návrhy a změny mají být zaslány již 

novému předsedovi ŠR panu Kádnerovi, který je přednese na dalším jednání ŠR. 

 

ŠR bere informaci o aktualizaci jednacího řádu na vědomí.  
 

 

Bod č. 5 

Diskuse 

 

• Paní ředitelka Nováková požádala ŠR o proplacení některých nákladů spojených 

s plánovanými  školními akcemi ve šk.roce 2017/18 z účtu ŠR a to následovně: 

6 600 Kč na autobusovou dopravu do Červeného Hrádku – divadelní představení 

4 000 Kč na vzdělávací akci Dravci a sovy 

5 000 Kč na divadelní představení  ( Divadélko pro školy – Hradec Králové) 

Celkem tedy o částku 15 600 Kč 

 

+ úhrada nákladů za dopravu na výjezd žáků (zůstávající žáci v době Švp) 

v rámci plnění ŠVP.  

 

O zařazení tohoto mimořádného bodu nechal hlasovat pan předseda Kádner 

 

Pro: 9     Proti:0     Zdržel se: 0 

 

Školská rada schvaluje 15 600 Kč na zajištění kulturních akcí pořádaných školou ve 

školním roce 2017/18 a také úhradu nákladů za dopravu na výjezd žáků (zůstávající žáci 

v době Švp) v rámci plnění ŠVP z účtu ŠR. 

 

Pro: 9     Proti:0     Zdržel se: 0 

 

 

• Mgr. Kopecký Pavel vznesl dotaz, zda bude obcí Hora Svaté Kateřiny opraven vnější 

plášť kašny na náměstí před školou, aby jej žáci mohli vyzdobit obrázky na slavnosti 

výročí obce a školy. 

Paní starostka Hana Řebíková slíbila zajistit potřebné opravy včas. 

 

 

 



 

 ŠKOLSKÁ RADA 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORA SVATÉ KATEŘINY,  
            NÁM.PIONÝRŮ 1, HORA SVATÉ KATEŘINY 435 46 
 

3 

 

• Pan starosta David Kádner požádal o zaslání elektronické podoby pozvánky školy 

na výročí školy, aby jí mohl nechat zveřejnit i na webu obce či v tištěném zpravodaji. 

Pan Kopecký přislíbil pozvánku zaslat emailem. 

 

• Paní starostka Hana Řebíková požádala o spolupráci při informování žáků, že 

23.6.2018 bude v rámci oslav obce pořádán průvod, do kterého se mohou zapojit 

všichni žáci i zaměstnanci. Vedení školy přislíbilo informovat formou webu a 

nástěnek veřejnost. 

 

 

• Paní Lahovská vznesla dotaz na paní ředitelku Novákovou, jak bude personálně 

zajištěna výuka od 1.9.2018.  

Mgr. Jitka Nováková informovala spolu s paní starostkou Hanou Řebíkovou o stavu 

financí a o možnostech financování mzdových prostředků, na kterých je závislé i 

rozhodnutí, zda od 1.9.2018 budou některé ročníky nižšího stupně sloučeny. Proto 

nyní není možné zodpovědně a s jistotou říci, jak bude výuka personálně zajištěna. 

Obec bude usilovat spolu s dalšími spádovými obcemi o získání finančních 

prostředků, které by zajistily, aby zůstalo 9 ročníků a nedocházelo ke slučování tříd či 

propouštění vyučujících.  

 

• Pan Baňka se dotazoval na organizaci ŠvP Lubenec. 

Paní ředitelka informovala o průběhu ŠvP a obsahu vzdělávání po dobu ŠvP. 

V průběhu ŠvP budou plněna zejména průřezová témata. Mgr. Pavel Kopecký 

informoval o navázaní spolupráce s VZP, kdy je v jednání navázání smluvní 

spolupráce, kdy by mohlo být žákům nižšího stupně po absolvování ŠvP vráceno ještě  

1 200 Kč. O této skutečnosti budou rodiče včas informováni. 

 

 

       

 

                                                                                …………………………………….. 

             Ověřovatel: David Kádner 

 

            

Zapsal: Mgr.Pavel Kopecký 

 


