
 

Zápis ze zasedání Školské rady dne 31. 8. 2016 
 

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

Program zasedání: 
1. Školská rada byla seznámena s rekonstrukcemi, které proběhly v prázdninovém 

období. Jednalo se zejména o rekonstrukci žákovských toalet v pavilonu I. stupně a 

dívčích toalet v pavilonu II. stupně. Škola byla také napojena na obecní vodovod a 

proběhly nutné opravy topení. Další modernizace bude probíhat v souvislosti 

s plánovaným projektem IROP a bude se týkat modernizace učeben IT a přírodních 

věd. Tento projekt však nebude možno realizovat bez finanční podpory zřizovatele  

a pod záštitou MAS Přemyslovské Čechy. S oběma institucemi jsou v této věci 

v současné době vedena konstruktivní jednání. 

2. Začátkem roku 2017 škola prostřednictvím svého zřizovatele podá žádost o dotaci 

z programu FROM KÚ Středočeského kraje na dokončení oprav střech.  

3. Daří se spolupráce s obcemi v regionu, které škole přispívají na činnost školských 

zařízení.  

4. Školská rada byla seznámena s novým školním řádem, který vstoupí v platnost 1. 9. 

2016. Školní řád byl projednán a schválen všemi členy školské rady. 

5. Učitelský sbor ve škole se ve školním roce 2016/2017 obměnil zcela minimálně, 

škola přijala nového kvalifikovaného vyučujícího tělesné výchovy. Stávající kvalitní 

učitelský sbor je záštitou optimálního výchovně vzdělávacího procesu ve škole. 

6. Bohužel trvá problém s dopravní vytížeností obce Kvílice z důvodu částečné uzavírky 

silnice Slaný – Louny. Ze směru od Třebíze a od Kutrovic se prozatím nepodařilo 

zajistit dopravní značení, které by upozorňovalo na pohyb dětí. Starosta obce 

i ředitelka školy jednali se zástupci Policie ČR, kteří je instruovali o postupu řešení, 

které je ovšem velmi zdlouhavé. V současné době se v obci Kvílice objevují hlídky 

dopravní policie a obec zajistila viditelnost odbočky na Třebíz. Ve škole proběhla 

dne 5. 9. preventivní akce Policie ČR, v jejímž průběhu byli žáci informováni o 

bezpečném chování v silničním provozu a upozorňováni na současnou situaci v obci 

Kvílice. Problematiku absence dopravního značení škola bude řešit náhradním 

způsobem, a to formou vlastních upoutávek a upozornění na pomalou jízdu, které by 

byly instalovány na stromy podél silnic a pravidelně kontrolovány a obnovovány. 

 

 

Podpisy přítomných:  

 

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

 

V Kvílicích dne 30. 8. 2016. 


