
 

Zápis ze zasedání Školské rady dne 11. 5. 2017 

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

Program zasedání: 

1. Školská rada byla obeznámena a schválila koncepci rozvoje školy na období  

2017 – 2021. Jedná se o jeden ze základních dokumentů školy, neboť poskytuje 

informace o všech oblastech probíhajícího výchovně vzdělávacího procesu, analyzuje 

dosavadní stupeň rozvoje a určuje další vývoj školy – stanoví vize a cíle. 

2. Školská rada byla seznámena s rekonstrukcemi, které byly zrealizovány v průběhu 

školního roku: rekonstrukce šaten u tělocvičny a toalet ve školní jídelně. Dále bylo 

nutné opravit kotel, tělocvičné nářadí a kotlík a ventilátory ve školní jídelně. Byla 

opravena vrata zajišťující školní areál v prostoru bývalé školy. 

3. Školská rada schválila plán oprav a rekonstrukcí na prázdninové období: 

rekonstrukce chlapeckého WC na II. stupni, zateplení zdi pavilonu I. stupně, 

malířské práce v chodbách obou pavilonů, oprava zdi u kolárny a výměna oken  

a linolea v jedné učebně na I. stupni. Do jedné učebny bude zakoupen nový nábytek.  

4. Po dohodě se zřizovatelem zakoupila škola žací stroj vhodný k údržbě zeleně 

v areálu školy. 

5. Škola se v průběhu školního roku 2016/2017 zapojila do tzv. šablonových aktivit 

v rámci projektu MŠMT: čtenářský klub, 2 kluby zábavné logiky, 4 skupiny 

doučování žáků. 

6. Byla podána žádost v projektu IROP, v níž škola plánuje modernizaci učeben IT  

a přírodních věd. V současné době je projekt ve schvalovacím řízení.  

7. Kvůli změně dotačních podmínek nebyla prozatím podána žádost o dotaci 

z programu FROM KÚ Středočeského kraje na dokončení oprav střech. V současné 

době ředitelka ZŠ zjišťuje podmínky individuální dotace, neboť rozpočet 

rekonstrukce daleko převyšuje současné možnosti zřizovatele i dotace z fondu 

FROM. 

8. Obce v regionu škole v letošním roce přispívají částkou 1200 Kč na 1 žáka ZŠ  

dle trvalého bydliště. Veškeré takto získané finanční prostředky budou použity  

na obnovu vybavení školní kuchyně.  

9. Co se týče učitelského sboru, nastanou od září 2017 změny. Paní učitelku 

Kolátorovou, jež odchází do důchodu, nahradí nová kvalifikovaná paní učitelka pro 

I. stupeň. Vyučující anglického jazyka, jež bude odcházet na mateřskou dovolenou, 

vystřídá kvalifikovaný pedagog. Kvůli narůstajícímu počtu žáků a zajištění 

odpovídající péče bude přijata vyučující se zaměřením na speciální pedagogiku. 

Všechny změny v oblasti personální budou nastaveny takovým způsobem, aby se 

kontinuálně rozvíjel výchovně vzdělávací proces žáků. Novým učitelům se dostane 

podpory stávajícího týmu zkušených pedagogů i vedení školy.  

Podpisy přítomných:   

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

V Kvílicích dne 24. 5. 2017. 


