
Zaseda ní  s kolske  rady 18. r í jna 2016 
 

 

Přítomni: 

Bc. J. Macháček - za zřizovatele 

T. Háp - za zřizovatele 

Mgr. P. Herynková - za rodiče 

V. Stodolová Šoupalová - za rodiče 

Mgr. A. Zvárová - za učitele 

Mgr. V. Stoklasová - za učitele 

Nepřítomni: 

 

 

 

Zúčastnili se: 

Mgr. J. Roušar - ředitel školy

 

 

 

Program: 

1. Představení nové členky školské rady paní Věry Stodolové Šoupalové. 

2. Školská rada schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2015/2016“. 

3. Proběhla diskuse o situaci školní jídelny v ZŠ a v MŠ – vyvstává nutnost investovat do 

kuchyně v MŠ nebo dovážet jídlo z kuchyně ZŠ. Členové rady se přiklánějí k variantě jediné 

kuchyně v ZŠ. 

4. Ředitel školy předložil pracovní verzi Koncepce základní školy na období 2016 – 2021, do 

které byly zapracovány připomínky školské rady. Pan starosta požádal, aby v návrhové části 

koncepce byly vyčísleny plánované investice. 

5. Ředitel školy odpověděl na dotaz na zabezpečení školy proti vniknutí cizí osoby a na řešení 

nedávných událostí (krádeže) ve škole a v obci: 

a. Celá záležitost je v šetření Policie ČR. 

b. Události, které se odehrály mimo vyučování a školu, tj. v areálu školy a v obci budou 

řešit rodiče dotčeného žáka s poškozenými, tj. s městem Proseč, nebo jednotlivými 

občany či organizacemi. 

c. Pedagogická rada se bude zabývat prohřešky, které se staly ve škole. Projedná 

pravděpodobně tato opatření: 

i. kázeňské výchovné opatření pro pachatele, 

ii. posílení prevence 

1. zajištěním preventivního programu s tématikou osobního vlastnictví 

a krádeží, 

2. důrazem na intenzivnější práci třídních učitelů s třídními kolektivy a 

budování vzájemné důvěry, 

iii. technické zabezpečení školy kamerovým systémem, pohybovými čidly apod. 

ve spolupráci se zřizovatelem. 

6. Ředitel školy informoval o zapojení školy do projektu „Škola pro všechny“, z kterého bude 

škole od ledna 2017 do června 2018 financován školní psycholog, speciální pedagog a 



koordinátor inkluze. Ředitelství školy v současné době shání kvalifikovaného speciálního 

pedagoga. 

7. Ředitel školy podal členům školské rady informaci o spolku SRPDŠ: spolek funguje po 

členské schůzi dál, členové výboru dle zákona o spolcích zůstávají ve funkcích. Pokud se do 

konce kalendářního roku 2016 najde nové vedení spolku, bude spolek pokračovat dál. 

Pokud ne, spolek po příslušných krocích zanikne k 31. 12. 2016. 

 

 

 

Zpracovala: 

18. 10. 2016 Mgr. Věra Stoklasová 


