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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  ŠKOLSKÉ RADY KONANÉ DNE 4.4.2019 
 

 

Přítomni :  Kádner David, Vokřál  Jiří, Baňka Radek, Lahovská Lucie, Vagaši Petr,  

                    Mgr. Kopecký Pavel, Sehnalová Věra, Studničková Simona 

 

        Hosti: ředitelka školy Mgr. Jitka Nováková 

                   starosta Hory Svaté Kateřiny Mgr. Ing. Jindřich Zetek 

 

Nepřítomni:  Řebíková Hana 

 

Bod č. 1  

Úvodní slovo pana starosty Jindřicha Zetka 

 

Pan starosta informoval ŠR o budoucích záměrech města Hora Svaté Kateřiny s MŠ a ZŠ. 
Ujistil všechny přítomné, že provoz MŠ a ZŠ zůstane zachován a město podpoří jejich další 

fungování i jako kulturního centra dění v obci, a to i přes finanční náročnost na rozpočet 

města. 

První podniknuté kroky k optimalizaci bylo nastavení přehledného rozpočtu školy podle 

pokynů zřizovatele, omezení vedlejší hospodářské činnosti školy a vytvoření nové koncepce a 

vize školy pro budoucí jednání s partnery, kteří by rozvoj školy mohli podpořit (obec Nová 

Ves v Horách, Brandov či Krajský úřad Ústeckého kraje a další). 

Paní ředitelka podklady odevzdala v řádném termínu panu starostovi. 

 

David Kádner:  Doplnil informaci o možné budoucí spolupráci obce Nová Ves v Horách a 

vytvoření společného školského obvodu se zmiňovanými obcemi na základě vize školy. 

 

Pan starosta Zetek bude o záměrech obce s MŠ a ZŠ též informovat rodiče žáků ZŠ dne 15. 4. 

na třídních schůzkách a bude k dispozici pro případné dotazy ze strany rodičů. Též si rád 

vyslechne jejich stanoviska k fungování školy. 

 

Bod č. 2  

Úpravy školního řádu ZŠ a MŠ 

 

Paní ředitelka Nováková seznámila ŠR se změnami ve školním řádu, který byl zaslán všem 

členům ŠR emailem. Ke změnám neměl nikdo z členů ŠR připomínky.  

 
Po projednání ŠR schvaluje školní řád v nezměněné podobě: 

Pro: 8     Proti:0     Zdržel se: 0 

 

Bod č. 3 

Diskuse  

 

• Paní ředitelka Nováková informovala o výsledcích z návštěvy ČŠI, která byla 

zaměřena zejména na bezpečnostní opatření, která byla shledána v předchozí 

inspekční zprávě za nedostatečná. Škola provedla nápravná opatření a splnila tak 

požadavky ČŠI. 
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• Dále informovala o stavu účtu Spolku přátel školy, na kterém byla k 8. 3. 2019 částka 

31.318,- Kč. 27. 3. byl žákům uhrazen preventivní program v částce 2. 904,- Kč. 

V brzké době bude zřízen bankovní účet spolku a poté na něj bude převeden sociální 

fond. 

 

• Pan předseda Kádner požádal přítomné členy ŠR, aby mu podněty ke konání ŠR 

zasílali dopředu. 

 

• Pan starosta Zetek informoval o konání 1. hornické slavnosti dne 8. 6. 2019 a 

požádal ZŠ a MŠ, zda by s žáky nepřipravila krátké pásmo písní a básní pokud možno 

s hornickou tématikou, které by vhodně doplnilo tyto oslavy. 

 

• Pan Vagaši poprosil školu, aby sundala napínáčky po proběhlých akcích ze stěn 

v tělocvičně, aby nedocházelo k případnému zranění během využívání tělocvičny. 

Paní ředitelka Nováková slíbila, že dojde k odstranění – prověří pan školník. 

 

• Paní Lahovská požádala školu, zda by nedohlédla na žáky, kteří se v době mezi 

dopoledním a odpoledním vyučování zdržují v ulici Kamenná a dělají zde nepořádek 

(kouří, odhazují odpadky apod). 

Paní ředitelka Nováková požádala paní Lahovskou, aby místním obyvatelům dala  
kontakt na školu a v případě, že budou svědky takového chování našich žáků, aby 

školu kontaktovali. Škola bohužel nemůže v době mezi vyučováními zajistit dohled 

nad žáky a jejich jednání není školou postižitelné, neboť se odehrává mimo dobu 

vzdělávacího procesu. 

 

 

 

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

             Ověřovatel: Věra Sehnalová 

 

            

Zapsal: Mgr. Pavel Kopecký 

 


