
Usnesení z prvního jednání Školské rady 
1/2009 dne 12.2. 2009 

 
Školská rada se v počtu 3 členů usnesla takto:  

 
 
Školská rada schvaluje: 
 

1. Zapisovatele: Z. Vlka a ověřovatele zápisu: P. Pávka. 
2. Předsedu Školské rady: Z. Vlka. 
3. Dílčí návrhy na úpravu Jednacího řádu ŠR. 
4. Přechod na vyučování angličtiny od příštího školního roku. 

 
 
Školská rada odkládá: 
 

1. Schválení definitivní podoby jednacího řádu na hlasování per rollam. 
2. Podrobnější rozpracování tématu slovního hodnocení a přechodu na známky v 5. ročníku. K 

tomuto tématu se ŠR vrátí až bude znám nový ředitel školy.  
 
Školská rada bere na vědomí: 
 

1. Informaci o vydání zřizovací listiny Školské rady, kterou vydá zřizovatel na základě 
Osvědčení o zvolení jednotlivých členů ŠR. 

2. Návrh rozpočtu školy v celkové výši 600 000,- Kč, který škola předloží zřizovateli. 

3. Návrh zajistit grant pro školu na knihy a hudební nástroje a informaci zřizovatele, že pokud 
nebude mít škola dostatek finančních prostředků, může požádat o dofinancování vlastního 
podílu obec.  

4. Informaci o novém dítěti do domácího vyučování při ZŠ a informaci o pravděpodobném 
podstavu dětí v příštím školním roce (cca o 2 děti). ŠR navrhuje situaci řešit zejm. 
propagováním domácí školy i pro rodiče odjinud, pokud však stav zajištěn nebude, nehrozí 
škole podle nových pravidel už zrušení, ale snížení prostředků zejm. na mzdy. Zřizovatel  
sdělil, že udělá vše pro záchranu školy.  

5. Informaci o spolupráci školy a MA21 na projektu dětského hřiště. 

6. Informaci o procesní připravenosti školy k využívání tělocvičny a auly jinými zájmovými 
skupinami – schválení pravidel, dohody o hmotné zodpovědnosti a inventáře místností. 

7. Informaci o přípravě k festivalu Jeden svět 3.-5.4. vč. společného promítání pro zdejší školu 
a Řasničku. 

8. Informaci o provizorním řešení výuky angličtiny v tomto školním roce formou dvou 
kroužků (pro větší a menší děti). 

9. Souhlas vedení školy s jiným přístupem k zapisování informací do žákovských knížek. ŽK 
budou standardně zůstávat ve škole a cca jednou za 2-4 týdny budou poslány s novými 
zápisy domů, aby je děti nemusely stále nosit. Vedení školy ještě zváží možnost zmenšení, 
zjednodušení a zpřehlednění diářů již v tomto školním roce.  

10. Souhlas vedení školy s určením prostoru ve třídách, kde si děti mohou nechávat vše, co 
nezbytně nepotřebují s sebou domů, aby se tak snížila váha školních tašek.  

11. Informaci o chystané besedě k tématu waldorfské pedagogiky, jíž se škola aktivně zúčastní.  
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12. Návrh na uspořádání projektového dnu s tématem „Pravěká hudba“ 15. května. 

13. Návrh na uspořádání webových stránek školské rady, kdy bude napřed vyplněna rubrika 
obecnými informacemi o poslání ŠR a na ni budou navazovat konkrétní články, aktuální 
usnesení apod. 

14. Informaci o nutnosti, aby vedení školy doplnilo požadované ekonomické výkazy školy a 
předalo je zřizovateli.  

 
 
 
 
Zapisovatel: Ing. Zbyněk Vlk   Ověřovatel: Ing. Petr Pávek 
 
     


