
Záznam ze  zasedání školské rady při ZŠ Velká Bíteš  

konaného dne 5. 10. 2015 v 17:00 hod ve sborovně ZŠ, Sadová 579, Velká Bíteš 

 

Přítomní členové školské rady (dále jen „ŠR“): Ing. Libor BUCHTA, Bc. Jiří DOHNAL, Mgr. 

Pavel HOLÁNEK,  Ladislav CHADIM, MUDr. Jitka ŘEZÁČOVÁ, Mgr. Markéta VELEBOVÁ. 

Jako host Mgr. Zdeněk Strašák, ředitel ZŠ. 

  

 1. ŘEDITEL ŠKOLY ZAHÁJIL JEDNÁNÍ ZASEDÁNÍ A NAVRHL PROGRAM: 

1. Úvod 

2. Schválení jednacího řádu 

3. Volba předsedy školské rady 

4. Seznámení s rozpočtem školy 

5. Schválení dokumentů - Školní řád, Pravidla hodnocení žáků, Výroční zpráva za 

školní rok 2014/205 

6. Projednání dokumentů - Koncepce školy na roky 2015-2018, Hlavní úkoly školy 2014-

2015 - zhodnocení, Hlavní úkoly školy 2015-2016, Mapa školy - zpráva 

dotazníkového šetření, Kritéria pro přijetí dětí do školní družiny, Rodiče vítáni 

7. Různé 

 K programu nemá nikdo výhrady.  

 Program byl schválený. 

Materiály k projednání a ke schválení byly zaslány předem  písemně, Výroční zpráva 

elektronicky. Materiály k projednání slouží k obeznámení s chodem školy; částečně jsou uvedené 

v Příloze ke koncepci školy. 

  

 2. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU 

Připomínky: žádné.    

Hlasování: 6 - 0 – 0 (pro – proti- zdržel se) 

Jednací řád byl přijat. 

  

 3. VOLBA PŘEDSEDY ŠKOLSKÉ RADY 

Počet hlasů: Ing. Buchta  -  4, Mgr. Holánek  -  1,  Mgr. Velebová  -  1. 

Předsedou školské rady byl zvolen Ing. Libor Buchta. 

  



 4. SEZNÁMENÍ S ROZPOČTEM ŠKOLY 

Ředitel seznámil členy rady s rámcovým stavem rozpočtu. Přesnější informace zašle po právě 

prováděné čtvrtletní uzávěrce. 

Finančních prostředků má škola dost na mzdy i na provoz. 

 

 

 5.a PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU A PRAVIDEL 

HODNOCENÍ ŽÁKA NA ROK 2015/2016  

Oba dokumenty zaslány členům rady předem. Ředitel stručně shrnul důvody změn obou 

dokumentů.  

Hlasování: 6 - 0 – 0 (pro – proti- zdržel se) 

Školní řád a Pravidla hodnocení žáků byly ŠR schváleny. 

 

5.b PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2014/2015 

Dokument byl zaslán členům rady předem. Ředitel stručně shrnul obsah dokumentu, zdůraznil 

nejvýznamnější faktory  a zodpověděl otázky členů rady.  

Hlasování: 6 - 0 – 0 (pro – proti- zdržel se) 

Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 byla schválena. 

 

6. VYHODNOCENÍ MINULÉHO ŠKOLNÍHO ROKU A HLAVNÍ ÚKOLY PRO NOVÝ  

projednání zprávy ředitele školy o vyhodnocení školního roku 2014/2015  a hlavních úkolů pro rok 

2015/2016, Koncepce školy na období 2015-2018. Dokumenty byly zaslány členům rady předem. 

Ředitel mimo jiné informoval o:  

 - naplněnosti tříd a počtech žáků 

 - navýšení kapacity školní družiny a kritériích pro přijetí 

 - prioritách školního vzdělávacího programu (cizí jazyky) 

 - pracích uskutečněných během prázdnin 

 - akcích chystaných na školní rok 

 - testování Mapa školy 

 - projekt Rodiče vítáni 

 - personálních záležitostech (doplnění školního poradenského pracoviště o etopeda, snaha získat 

speciálního pedagoga, obtížích při zřizování pracovních pozic školního psychologa nebo rodilého 

mluvčího, a nárůstu asistentů pedagoga. 

 - probíhajících projektech a grantech 

Od minulého zasedání ŠR neproběhly žádné kontroly. 

ŠR bere informace ředitele bez výhrad na vědomí.  

  



 7. RŮZNÉ 

A) Seznam zájmových kroužků vypracovat během prázdnin v srpnu, (pouze přehled bez 

udání konkrétních dní a hodin) a první školní den předat dětem nebo rodičům. 

B) Zjistit podmínky pro výuku angličtiny s rodilým mluvčím (např. ve spolupráci se ZŠ 

velké Meziříčí“. 

C) Opakovaně informovat zřizovatele o technickém stavu budov ZŠ ve Velké Bíteši (město 

již dříve bylo panem ředitelem informováno, avšak doposud město – majetkový odbor - 

neprovedlo nápravu závad. 

D) Požádat město o umístění kamer před budovy ZŠ (kamery budou zřízeny a provozovány 

městem nikoliv školou). 

 

 

Ukončení zasedání: Zasedání bylo ukončeno v 17:54 hod. 

Zapsal: Mgr. Zdeněk Strašák 

Podpis záznamu:  Ing. Buchta  ………………………… 

Mgr. Holánek ………………………… 


