
ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLINSKO, LEŽÁKŮ 1449, OKRES CHRUDIM 

SE SÍDLEM LEŽÁKŮ 1449, 539 01 HLINSKO 

 

1. zasedání školské rady ve školním roce 2015/2016 

Datum:  23. 11.2015 

Přítomni: Dita Kostelecká; Monika Zahálková 

Květoslava Klinecká, Ludmila Hudcová 

Bc. Věra Sokolová; Bc. Martin Vtípil, DiS.  

Nepřítomen:   - 

Hosté:  Ing. et Bc. Tomáš Louda 

 

Program jednání: 

1) Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 
 

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 

2014/2015. 
 

 

2) Personální změny 

Ředitel školy seznámil školskou radu s personálními změnami, které se uskutečnily 

v průběhu letošního školního roku. 
 

Mgr. Vladimíra Navrátilová – na základě žádosti paní učitelky byl pracovní poměr 

ukončen dohodou k 15. 11. 2015  

Na uvolněné pracovní místo nastoupila od 18. 11. 2015 paní Mgr. Lucie Uhrová, která 

převzala celý úvazek po paní učitelce Navrátilové. Funkcí třídního učitele v VII. B byl 

pověřen Mgr. Michal Rakouš. 
 

Mgr. Lenka Douchová – na základě žádosti paní učitelky byl pracovní poměr ukončen 

dohodou k 31. 10. 2015  

Pracovní pozice byla obsazena Mgr. Miroslavem Vodičkou, který byl po dobu rodičovské 

a mateřské dovolené zastupujícím učitelem. 

 

3) Realizované projekty 

Školská rada byla seznámena s realizací projektu „Příroda nás baví“, který tematicky 

navázal na výstupy projektu „Učíme v přírodě“. V rámci projektů došlo ke zkvalitnění 

knižního fondu školy a k doplnění systematičnosti ve stávajících učebnicích a učebních 

textech (proběhla obměna učebnic Prvouky v 1. – 3. ročníku, učebnic Přírodovědy  

a Vlastivědy ve 4. a 5. ročníku, učebnic matematiky ve 4. – 9. ročníku). 

Dále pak s realizací projektu „Vyšlápnem si do světa II.“ (školní zájezd do Londýna  

a jižní Anglie spojený s kurzy angličtiny), který byl finančně podpořen Operačním 

programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  



4) Čerpání rozpočtu za kalendářní rok 2015 

Ředitel školy seznámil školskou radu s čerpáním rozpočtu za kalendářní rok 2015. 

 

5) Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2016 

Školská rada projednala návrh rozpočtu na kalendářní rok 2016 (provozní 

příspěvek zřizovatele, návrh investic pro rok 2016).  

V návrhu rozpočtu je zohledněna plánovaná úspora za energie spojená 

s realizovanou rekonstrukcí budovy školy. Pro příští kalendářní rok je v návrhu počítáno 

s  obměnou žákovských tabulí, šatních skříněk a s částečnou obměnou školního 

žákovského nábytku (odborná pracovna přírodopisu, společenská místnost).  

Do návrhu investičních oprav pro rok 2016 byl stanoven požadavek na finanční 

prostředky potřebné pro rekonstrukci sociálních zařízení v pavilonu učeben, druhou 

etapou obměny stávajícího stropního osvětlení a s výměnou dlažby ve vstupní hale  

a vestibulu školy. 

Návrh rozpočtu vychází z reálných nákladů spojených s činností školy,  

z požadavků zákonných zástupců žáků průběžně zjišťovaných během školního roku  

a z protokolů navazujících na kontroly provedené příslušnými kontrolními orgány. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Usnesení: -  

 

Přílohy: - 

 

 

V Hlinsku dne 24. 11. 2015 

 

 

Zapsala: Monika Zahálková  …………………………………………….. 

 

Ověřil: Bc. Martin Vtípil, DiS. …………………………………………….. 
 

Dita Kostelecká   …………………………………………….. 

Bc. Věra Sokolová    …………………………………………….. 

Květoslava Klinecká   …………………………………………….. 

Ludmila Hudcová   …………………………………………….. 

 


