
Zápis z jednání školské rady ZŠ Schulzovy sady ze dne 13. 12. 2010  

Přítomni: Ing. Jitka Šenkýřová, Mgr. Dušan Kubica, Bc. K. Hojná, pí. Eva Šlapáková,        
Mgr. Diana Kotová, Mgr. Helena Seitlová 

Hosté: Mgr. Josef Sedláček, Mgr. Alena Dušková 

Program:  

1. Zahájení a přivítání nových členů školské rady ředitelem školy Mgr. Josefem Sedláčkem.  

2. Výsledky voleb nové školské rady:  
        Za zřizovatele školy byli jmenováni Ing. Jitka Šenkýřová, Mgr. Dušan Kubica  
        Za zákonné zástupce žáků byly zvoleny Bc. K. Hojná, pí. Eva Šlapáková  
        Za pedagogické pracovníky byly zvoleny Mgr. Diana Kotová, Mgr. Helena Seitlová 

3. Volba předsedy a místopředsedy – za předsedu školské rady byla třemi hlasy zvolena Mgr. 
Helena Seitlová, za místopředsedu ŠR byla čtyřmi hlasy zvolena Ing. Jitka Šenkýřová. 

4. Jednací řád – školská rada bude pracovat podle dosavadního jednacího řádu. Nový jednací 
řád bude projednán a schválen na příští schůzi ŠR.  

5. Úprava klasifikačního řádu:  
        ČJ, M –                                                                20 známek za pololetí  
        cizí jazyky –                                                        15 známek za pololetí  
        F, Ch, Př, … dvouhodinové předměty –               8 známek za pololetí 
        On, HV, Prac. č… jednohodinové předměty –     4 známky za pololetí 

6. Opravy budov v roce 2011 – školou jsou požadovány tyto opravy:  
        1. Pokračování v opravě střechy na budově B (R. A. Dvorského – Legionářská ulice) 
        2. Osvětlení na budově B  
        3. Oprava plotu u budovy A (Schulzovy sady) ve Školní ulici a směrem k potoku  
        4. Podříznutí další části budovy A 
        5. Rekonstrukce školního hřiště  

7. Diskuze:  
        1. Z důvodů ohrožení dětí a kolemjdoucích žádáme o opravu celé střechy. Tento 
požadavek  bude  přednesen na jednání  zastupitelstva  města, jehož zasedání se koná               
ve  čtvrtek 16. 12. 2010. 
        2. Požadujeme, aby se našly peníze na dostatečné osvětlení tříd a chodeb. 
        3. Kvůli špatným hygienickým podmínkám hrozí dle vyjádření pracovnice hygienické 
stanice okamžité uzavření budovy B.  
        4. Seznámení členů rady školy se stavem budov. 
        5. Otevření školního hřiště v odpoledních hodinách i o víkendu pro veřejnost -  pro děti, 
které nejsou nikde organizované.  
        6. Proč se přestavuje budova Komenského na kanceláře, když nejsou peníze na opravu 
škol. Vzdělávání žáků musí být prioritou.  



 

8. Usnesení:  

        1. Nový jednací řád bude na příští schůzi projednán a schválen. 
        2. Členové školské rady projdou budovy a seznámí se s jejich stavem (leden) 
        3. Mgr. Helena Seitlová a Mgr. Diana Kotová vystoupí na čtvrtečním zastupitelstvu 
města s požadavkem o urychlenou opravu střechy na budově B, která je v havarijním stavu. 
Díky tomuto jsou ohroženy nejenom děti, ale i ostatní kolemjdoucí (maminky s kočárky).  
        4. Během měsíce ledna bude připravena fotodokumentace a další podklady týkající se 
nevyhovujícího stavu obou budov. Toto vše bude předáno radě města a zároveň budou 
členové rady pozvány k osobní prohlídce. Vše musí být uskutečněno před schvalováním 
rozpočtu na rok 2012.  
        5. Zatím se chceme se zřizovatelem školy o odstranění nevyhovujících hyg. podmínek 
domluvit, pokud tomu tak nebude, obrátíme se na hygienickou stanici.  
        6. Školská rada žádá město (pana Kubicu), aby připravilo podklady pro srovnání investic 
do objektu základních škol ve městě za období posledních pěti let.  

         7. Zápis z jednání bude uveřejněn na webových stránkách školy a zhotoven v písemné 
podobě.                  

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy, až na bod 4, kdy se jeden člen zdržel hlasování.  

 

Jako příloha k zápisu bude přiložen dopis zastupitelstvu, který bude přečten na čtvrtečním 
jednání zastupitelstva.  

Zapsala Eva Šlapáková   

                                                                                           …………………………………… 
                                                                                         předseda školské rady Helena Seitlová 

        


