
ŠKOLSKÁ RADA DNE 29.1.2018 

Přítomni: 
R. Motlochová, M. Roth, J. Matyášek, I. Smrčková, M. Hronková, J. Měchura – host  

Omluveni: 
M. Coller - nemoc 

Program: 
 Představení zvolených členů ŠR. 

 Seznámení s výsledky voleb do ŠR ze dne 24. 11. 2014 (funkční období členů ŠR jsou 3 roky dle § 167 odst. 6) 
zákona č. 561/2004 (školský zákon). 

 Projednání jednacího řádu ŠR. 

 Volba předsedy a místopředsedy ŠR. 

 Projednání hlavních záměrů (událostí) v roce 2018. 

ŠR projednala: 
 Zvolení členové, představení, přivítání (v závorce zisk ve volbách 24.11.2017): 
 Za zákonné zástupce: Ing. Radka Motlochová (38,0 %), Bc. Miroslav Roth (19,5 %). 
 Za učitele: Ing. Iva Smrčková (45,6 %), Mgr. Miroslava Hronková (39,2 %). 
 Za zřizovatele: Mgr. Jiří Matyášek, Milan Coller. 

 Výsledky a průběh voleb 
 Voleb se zúčastnilo 526 rodičů a platný hlasovací lístek odevzdalo 461 rodičů. Volební účast 67,1 %. 
 Do voleb kandidovalo 5 zájemců z řad rodičů. 

 Jednací řád ŠR 
 Platný od 16.12.2014. 
 Jednání ŠR svolává a program ŠR navrhuje předseda ŠR. 
 Předseda ŠR se volí většinou přítomných členů. 
 Nejméně jednou ročně informuje ŠR rodiče, pedagogy a zřizovatele o výsledcích své činnosti. 

 Volba předsedy ŠR: 
 Na předsedkyni ŠR kandidují dva kandidáti: Ing. Radka Motlochová a Bc. Miroslav Roth. 

 Hlavní záměry 2018 (vychází z koncepčních záměrů projednaných na setkání ŠR dne 13.10.2017: 
 Oblast výchovy a vzdělávání: 

o Klima školy – hodnocení rodičů na konci školního roku, srovnání s předchozími. 
o Elektronická žákovská knížka – zdárné zavedení do praxe od 4. ročníků. 

 Pracovní prostředí: 
o Kamerový systém – vchody + klec na kola + šatny (ne u Tv). 
o Přestavba kabinetu na druhou učebnu jazyků+ výstavba nového kabinetu. 
o Orientační systém ve škole – hlavní informační tabule + informační tabulky u dveří. 
o Výstavba haly na školním hřišti. 
o Klimatizace v nové přístavbě školy? Dle financí. 

 Zápis do 1. tříd: 
o Proběhne 11. – 12.4.2018 (14:00 – 18:00). 
o Otevřeme max. 3 první třídy. 
o V kritériích nebude mezi spádovými dětmi rozlišováno, zda má / nemá ve škole sourozence. 
o Případné losování proběhne 17.4.2018 v 15:00 hod. 

ŠR vzala na vědomí: 
 --- 

ŠR odsouhlasila: 
 Kandidáti na předsedu ŠR se domluvili, že se budou v předsednictví střídat po roce a ŠR odsouhlasila – 

HLASOVÁNÍ 5-0-0. 

 Schválila předsedkyni ŠR Ing. Radku Motlochovou – HLASOVÁNÍ 5-0-0. 



 Schválila místopředsedu ŠR Bc. Miroslava Rotha – HLASOVÁNÍ 5-0-0. 

ŠR iniciovala, prodiskutovala: 
 Na příští setkání pozvat bývalého předsedu ŠR MUDr. Vladislava Klemence. 

 J. Matyášek sdělil k výstavbě haly, že by měla být vyhlášena veřejná zakázka po 27.2.2018.  

 ŠR prodiskutovala klady a zápory „pevné“ haly a „nafukovací“ haly. ŠR se shodla, že je v okamžiku výstavby 

haly potřeba i otevřené prostranství pro pohyb dětí venku (jak v Tv, tak i ve ŠD) zhruba velikosti házenkářského 

hřiště. 

 J. Matyášek podal bližší informace k výstavbě parku u zahrádkářské kolonie poblíž ŠD. ŠR iniciovala, aby zbylá 

část zahrádkářské kolonie (ta blíže ke ŠD) byla upravena jako „volná“ herní plocha pro děti. Panem Matyáškem 

bude předneseno v Radě MČ P22. J. Matyášek bude o výsledku jednání v Radě informovat na příštím setkání 

ŠR. 

 ŠR projednala potřebu rozšíření stravovacích prostor ve ŠJ na Novém náměstí. Pan Matyášek sdělil, že je 

v plánu kapacitu rozšířit. Bližší informace nám sdělí J. Matyášek na příštím setkání ŠR. 

 Paní Motlochová iniciovala, zda by se nedal řešit nadměrný hluk ve ŠJ. Pan Měchura sdělil, že v tělocvičně školy 

fungují „pytle“ pod stropem, které výrazně napomohly snížení hlukové zátěže. Paní Motlochová bude 

kontaktovat paní ředitelku ŠJ s tímto návrhem. Na příští ŠR pozve paní ředitelku ŠJ pro finální projednání nebo 

bude informovat o výsledku jednání s ředitelskou ŠJ. 

 Pan Matyášek informoval, že se také připravuje „akce zateplení školy“ – výměna oken v zadní části hlavní 

budovy. 

 ŠR iniciovala, aby pan radní pro školství M. Coller přednesl na příštím setkání ŠR zprávu o školství (koncepci 

MČ P22 týkající se rozvoje školství v naší MČ).  

 

 

 zápis provedla I. Smrčková M. Roth R. Motlochová 

 pověřený člen ŠR místopředseda ŠR předseda ŠR 


