
ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE BYŠICE, OKRES MĚLNÍK 

 

Zasedání Školské rady – úterý 13. 1. 2018 v 16:00 hodin v ZŠ a MŠ Byšice 

Přítomni: Irena Zavadilová, Rostislav Mareček, Ing. Vladimíra Chalupová, Mgr. Jaroslava 

Vorlová, Mgr. Jiřina Matoušková, Dagmar Horová, Markéta Vlčková, Radek Plešingr 

Omluveni: Mgr. Miloslava Houšková  

Hosté: Mgr. František Viktorin 

Projednané body zasedání ŠR: 

1. Zahájení zasedání a seznámení s programem 

Zasedání ŠR zahájil ředitel školy p. Viktorin, přivítal přítomné členy a seznámil je 

s programem. 

 

2. Změna složení ŠR 

 Změnou funkčního období došlo ke změně složení, kdy paní Kopeckou 

nahradil pan Radek Plešingr. Ostatní členové zůstávají.  

 Dále proběhlo hlasování a zvolení nového místopředsedy a předsedy ŠR.  

 6-mi hlasy byl do funkce předsedy ŠR zvolen Rostislav Mareček 

 7-mi hlasy byl do funkce místopředsedy ŠR zvolen Radek Plešingr 

 

3. Zpráva o hospodaření za rok 2017 

 Ředitel školy seznámil se zprávou o hospodaření v roce 2017. 

 Zmíněny byly některé větší investice a opravy.  Pan ředitel mimo jiné zmínil a 

poděkoval za dar od KRPŠ na pořízení nových lavic.  

 Celkově bylo hospodaření za rok 2017 zakončeno kladným výsledkem.  

 

4. Rozpočet 2018 

 Ředitel školy seznámil členy ŠR s rozpočtem na rok 2018 

 Rozpočet byl oproti předchozímu roku opět navýšen na částku 2 800 000,- Kč 

a to především s ohledem na zvyšující se počet žáků, personálu a tím pádem 

celkových nákladů na provoz školy.  

 

5. Kapacita školy 

 Ředitel školy informoval ŠR informoval o aktuálním počtu žáků, kterých je 

momentálně 290, přičemž kapacita školy má i přes již značné vytížení stále 

ještě rezervu. Rezerva je daná především nenaplněním některých tříd, avšak 

počet tříd již navyšovat nelze.   



 Ve školním roce 2017/2018 pracuje ve škole rekordní počet 9 asistentek pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

6. Plánované projekty a akce 

 Ředitel školy informoval členy ŠR o 3 plánovaných projektech většího rozsahu, 

jimiž jsou:  

i. Přestavba školních kuchyněk na učebny a družinu 

ii. Rekonstrukce budovy školních dílen 

iii. Vybudování botanické zahrady v prostorách školního dvora 

 Všechny výše uvedené projekty jsou zpracovány a jsou podány žádosti 

přidělení dotací z fondů EU.  

7. Různé 

 Paní Vlčková informovala o připravovaném školním plesu  10. 3.  

 V březnu se bude opět konat tradiční žákovský ples   

 Diskutovalo se o dalších možných akcích jako např. loňský charitativní 

maraton 

 Paní Zavadilová si v té souvislosti posteskla na velmi slabé účasti občanů na 

obecním masopustu 

 Paní Horová informovala o záměru přepracovat webové stránky KRPŠ, 

přičemž pomoc v této záležitosti přislíbil pan Plešingr. 

 

 

 

Zapsala: Rostislav Mareček 

 


