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

2. zasedání Školské rady – úterý 10.1.2012 v 16:00 hod. v ZŠ a MŠ Byšice 

 

Přítomni: Irena Zavadilová, Petr Menčl, Ing. Vladimíra Chalupová, Mgr. Jaroslava Vorlová, 

Mgr. Jiřina Matoušková, Mgr. Katarina Ráčková, Lucie Kopecká, Věra Pikulová 

Hosté:  Mgr. František Viktorin (pověřený vedením školy) 

Projednané body zasedání ŠR: 

1. Zahájení zasedání a seznámení s programem 

Zasedání Školské rady zahájila  paní Lucie Kopecká – předsedkyně ŠR. Přivítala všechny 

přítomné a seznámila je s programem.  

 

2. Seznámení s Výroční zprávou ZŠ a MŠ Byšice, okres Mělník 

 F. Viktorin seznámil ŠR s výroční zprávou ZŠ a MŠ Byšice, okres Mělník za školní rok 

2010/2011.  Představil strukturu výroční zprávy a hlavní body. 

 Prezentace, diskuze. 

 Výroční zpráva byla schválena 8 - mi hlasy (jednomyslně) a nikdo se nezdržel 

hlasování. 

 

3. Schválení rozpočtu školy 

 F. Viktorin seznámil ŠR s rozpočtem školy na rok 2012, byly  předloženy podklady od 

vedoucích ŠJ a MŠ, potřebné investice (nutno vybrat priority), řešení především 

havarijních věcí 

 srovnání rozpočtu pro rok 2011 a rok 2012 – zohlednit vzrůst cen energií (plyn – 

srovnatelná spotřeba, voda – nižší spotřeba) 

 Možnost oslovit občany a firmy – sponzorské dary 

 Požadavky vedoucí ŠJ – výměna kotlů (špatné těsnění), olupování omítky (vlhké zdi), 

nový PC, nefunkční vzduchotechnika v kuchyni 

 Požadavky vedoucí MŠ – dovybavení 3. třídy (postýlky, lůžkoviny, šatní skříňky), 

zahradní domeček, dosluhující topení (nutno řešit) 

 Požadavky ZŠ – Tv – oprava podlahové krytiny, osvětlení, s vedoucím TJ p. Hroškem 

domluvena  montáž osvětlovacích těles – brigádně, škola zaplatí svítidla, poškozená 

linolea, výměna žebrových radiátorů (nutno nahradit), oprava omítky na fasádě školy 

 Rozpočet pro rok 2012 byl schválen 8 - mi hlasy (jednomyslně) a nikdo se nezdržel 

hlasování 

 

4. Školní řád  

 Úkol pro vedení školy - aktualizovat a zjednodušit, předložit ŠR ke schválení. 
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5. ZŠ – školní psycholog 

 možnost externí spolupráce 

 zjistit, zda by mohl být placen z grantu školy 

 

6. Den otevřených dveří ZŠ 

 plánován na březen 2012, prezentace v okolních obcích 

 

7. Plánované akce OÚ Byšice 

 Velikonoční trhy – sobota 31.3., možno spojit s velikonočním jarmarkem ZŠ, zvážit i 

prostory v areálu školy (jinak bývá na náměstí obce) 

 Masopust – sobota 3.3. 

 Dětský den – sobota 16.6. 

 

 

Následně proběhla diskuze: 

 

 

Termín příštího jednání ŠR  

Program příštího jednání  

 

Příloha č.1 – prezenční listina 

 

Zapsala: Dagmar Lukáčová 


