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

 

Zasedání Školské rady –  12.2.2019 v  16:00 hodin v ZŠ a MŠ Byšice 

Přítomni: Irena Zavadilová, Ing. Vladimíra Chalupová, Mgr. Jana Poláková, Mgr. Jaroslava 

Vorlová, Mgr. Jiřina Matoušková, Mgr. Miloslava Houšková, Dagmar Horová, Markéta 

Vlčková, Radek Plešingr. 

 

Hosté: Mgr. František Viktorin,  za žákovský parlament Lukáš Sikora 

 

Zahájení školské rady a seznámení s programem 

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

s programem. 

Projednané body zasedání ŠR: 

1. Volba předsedy ŠR 

Novým zřizovatelem jmenovaný členem školské rady za obec je Mgr. Jana 

Poláková místo Rostislava Marečka. 

Po zahájení školské rady bylo nutné zvolit předsedu místo Rosti Marečka. Do 

funkce předsedy byla navržena Vladimíra Chalupová. Návrh byl přijat 8-mi hlasy. 1 se 

zdržel hlasování. 

Zapisovatelem byl pověřen Radek Plešingr. 

2. Činnost školního parlamentu 

V úvodní části ŠR dostal slovo Lukáš Sikora. Přítomné seznámil s akcemi, které 

žákovský parlament připravuje v druhé polovině školního roku 2019.  

Informoval o stavu a průběhu příprav akce „Žákovský ples“ – zajištění hudby, 

občerstvení, tomboly. Případný výtěžek z akce bude rozdělen na podporu Dominika z 

Keni a pro psí Útulek Mělník. 

Rádi by také zopakovali sbírku hraček, granulí a pamlsků pro odložená zvířata 

v Útulku Mělník. Minulá akce se povedla, žáci se s radostí zapojili. 

3. Inspekční zpráva, protokol o kontrole   



Ředitel školy Mg. Viktorin seznámil ŠR s průběhem inspekční kontroly na ZŠ,  

s inspekční zprávou a protokolem z kontroly. Vysvětlil také důvody pro podání 

námitek k protokolu z kontroly a k inspekční zprávě. Dle výsledku kontroly lze 

konstatovat, že žáci rádi navštěvují školu v Byšicích a zvládají obsah výuky dle 

stanoveného rozsahu. Pedagogičtí pracovníci byli v některých oblastech hodnoceni 

nadstandardně. 

4. Zpráva o hospodaření školy 

Ředitel školy Mg. Viktorin předložil ŠR zprávu o hospodaření za rok 2018. 

Rozpočet je již několik let vyrovnaný. Financování provozních výdajů. Opravy 

Navýšení v roce 2018 je dáno navýšením rozpočtu na vybavení dvou tříd lavicemi 

(200 tis. Kč).  

5. Rozpočet školy na rok 2019 

Školské radě byl předložen k projednání rozpočet na rok 2019. V novém roce 

2019 dojde k navýšení nákladů v oblasti spotřeby elektrické energie a v oblasti služeb. 

Ředitel školy seznámil školskou radu s investičními záměry a plánovanými opravami – 

dokončení oprav chodby v přízemí, světla v ŠJ. 

6. Projekty a akce školy v roce 2019 

Ředitel školy seznámil ŠR s novými projekty: 

 Budova dílen – celková oprava budovy, vybavení. Náklady projektu 4 mil. Kč. 

 „Šablony 2“ – projekt MŠMT 2019-2021. Celková dotace 1.984.000 Kč. Využití 

na školního psychologa, vzdělávání pedagogů, přednášky pro rodiče, 

návštěvy jiných škol, kroužky pro děti – využití rodilého mluvčího.  

 Projekt z MAS Mladoboleslavsko – Příměstské tábory a péče o děti po v čase 

po uzavření družiny.  

 Projekt Malé botanické zahrady – ze Středočeského kraje. 

7. Volná diskuze 

 

 

Zapsal: Radek Plešingr 

 


