
 

 

Zápis ze zasedání Školské rady dne 12. 5. 2016 
 

Přítomni: Mgr. Jana Holubová, Mgr. Ilona Kolátorová, Lucie Rohlová  

 

Program zasedání: 
 

1. Školská rada se poprvé sešla v novém složení po volbách. Do nového tříletého období 

2016-2019 byla zvolena zástupkyně rodičů paní Lucie Rohlová, jež se zároveň stala 

předsedkyní školské rady. Za pedagogický sbor byla zvolena opět paní učitelka Ilona 

Kolátorová. 

 

2. Školská rada byla seznámena s Výroční zprávou o hospodaření školy za rok 2015 a 

tuto výroční zprávu schválila. 

 

3. Školská rada byla seznámena s provozními změnami v budově školy, které by měly 

pomoci zabezpečit prostředí školy. Týkají se zamykání školní budovy, vpouštění 

dospělých osob pouze zaměstnanci školy a omezení ranních doprovodů rodičů žáků 

I. stupně do tříd. V době od 11.30 do 13.00 hodin je u hlavního vstupu přítomna paní 

školnice. 

 

4. Ředitelka školy informovala školskou radu o projektech, které byly realizovány 

v průběhu školního roku 2015-2016, a jejich přínosu pro naši školu. Jednalo se jednak 

o projekt čtenářských dílen, v rámci něhož bylo zakoupeno množství knih pro žáky a 

třídy byly vybaveny třídními knihovničkami, jednak o projekt na podporu 

technických dovedností žáků, v jehož průběhu žáci vytvářeli řemeslné výrobky  

a zároveň bylo pořízeno pracovní náčiní a pomůcky do školní dílny. 

 

5. Školská rada besedovala o probíhajících i plánovaných opravách a rekonstrukcích  

ve škole. Jedná se zejména o probíhající rekonstrukci WC v pavilonech I. i II. stupně 

a plánovanou rekonstrukci vybavení školní družiny. V roce 2017 se bude škola snažit 

získat dotace z programu FROM KÚ Středočeského kraje na dokončení oprav střech. 

Další zásadní provozní změnou bude napojení školy na obecní vodovod a z toho 

plynoucí závazky, celá akce by měla být zrealizována do konce roku 2016. 

 

6. Ředitelka školy informovala členy školské rady o schůzce se starosty obcí v regionu, 

s nimiž by bylo možno prohlubovat vzájemnou spolupráci a podporu. 

 

7. Učitelský sbor ve škole se postupně zkonsolidoval, a proto lze říci, že bude do dalších 

let zárukou kvalitní výuky.  Ačkoli tři vyučující nejsou v současné době kvalifikované, 

jejich pedagogické zkušenosti vysoce kompenzují tuto skutečnost  

a dvě z nich si formou dálkového studia získávají potřebnou kvalifikaci.  



 
8. V současné době je velkým problémem dopravní vytíženost obce Kvílice z důvodu 

částečné uzavírky silnice Slaný – Louny. Ze směru od Třebíze a od Kutrovic chybí 

včasné značení, které by upozorňovalo na pohyb dětí. O situaci byl zpraven starosta 

obce, který slíbil učinit příslušné kroky. Ředitelka školy zároveň oslovila Dopravní 

inspektorát Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a žádala o součinnost, 

věc je v řešení.   

 

 

 

 

Podpisy přítomných:  

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

V Kvílicích dne 13. 5. 2016. 

 


