
Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Moravská Třebová, Palackého 1351 

 

Datum konání: 19. 10. 2010 

 

Přítomni: 

předseda ŠR Tomáš Přidal, 

členové ŠR: 

Dana Kloudová, Ivana Radimecká, Mgr.Lenka Čápová, Mgr. Alena Přidalová,  

Paed Dr.Hana Horská, 

 

hosté: 

Mgr. Petr Vágner, ředitel školy 

 

Omluveni: 

Zdeněk Stupka, JUDr. Miloš Izák 

 

Program: 

 

1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze ŠR 

Ad 1) 

Předsedovi ŠR bylo sděleno, že byla zahájena korespondence ohledně dohledání vlastníků 

části pozemků pod budovami školy. Majitelky žijí v zahraničí.  

Majetkoprávní vztahy je nutné vyjasnit před eventuálním zahájením zateplování budov školy. 

Ad 2) 

Ředitel školy Mgr. Petr Vágner informoval, že byla uzavřena smlouva s jiným majitelem 

prodejních automatů. Na přání rodičů a pedagogů byl částečně změněn sortiment a do 

sortimentu byly přidány mléčné výrobky. 

Dále ředitel školy sdělil, že je jednáno s firmou, která by měla zajistit dodávání dotovaného 

mléka do naší školy. 

Ad 3) 

Mgr. Petr Vágner jednal s pedagogy a členy výboru SRPŠ o možnosti uspořádat pro rodiče 

žáků taneční zábavu za účelem získání finančních prostředků a s možností prezentace firem a 

osob samostatně výdělečně činných. Návrh byl přijat  a bude projednán s rodiči na třídních 

schůzkách v listopadu. Termín konání akce byl stanoven na polovinu května. 

Ad 4) 

Místo uskutečnění akademie žáků 1.stupně je v jednání. 

Ad 5) 

Hodiny plavání v prvních třídách nebyly na přání rodičů  zařazeny v pondělí na první 

vyučovací hodinu. 

Ad 6) 

Rodičům žáků, kteří navštěvují školní družinu, bylo oznámeno telefonní číslo mobilního 

telefonu , na které se mohou dovolat do školní družiny i po 15. hodině. 

Ad 7 

Na asfaltové ploše v areálu školy bude postupně vybudováno malé dopravní hřiště, které bude 

sloužit pro výuku dopravní výchovy především na prvním stupni a ve školní družině. 

Ad 8) 

Ředitel školy sdělil zástupcům rodičů žáků naší školy, že ze strany vedení školy, pedagogů i 

provozních zaměstnanců školy je pro všechny žáky naší školy zajištěno co nejbezpečnější 

prostředí. 

 



2. Projednání výroční zprávy za školní rok 2009-2010 

Členové ŠR byli seznámeni s výroční zprávou za uplynulý školní rok. Ředitel školy podal 

bližší vysvětlení k některým bodům zprávy. 

 

3. Diskuze 

 

1. Mgr Petr Vágner informoval přítomné členy ŠR o přidělení finančních prostředků z EU na 

modernizaci  výuky. Jedná se o částku 2 365 000 korun. Část peněz bude použita na 

zkvalitnění výuky AJ v 7.a 8. třídách dělením na méně početné skupiny, část na financování 

jedné hodiny AJ v prvních třídách, 850 000 Kč bude použito na zakoupení  interaktivních 

tabulí,  počítačů a dataprojektorů , další část část peněz bude použita na financování pedagogů  

podílejících se na zhotovování příprav do vyučovacích hodin s využitím moderních 

vyučovacích prostředků. 

2. Ředitel školy seznámil členy ŠR také se stavem čerpání finančních prostředků z kraje a 

ministerstva.   

3. Mgr. Petr Vágner upozornil členy ŠR z řad rodičů na nové internetové stránky školy, kde 

mohou rodiče najít mnoho aktuálních informací. 

4. Z řad zástupců rodičů byla položena otázka týkající se modernizace sociálního zařízení 

v dalších podlažích školy.Byl také vznesen dotaz na opravu střech. 

Ředitel školy sdělil, že bude dán požadavek na zřizovatele školy. 

 

4. Usnesení 

 

1. Opakovaně se informovat o stavu jednání ohledně pozemků pod budovami školy  

    ( předseda ) 

2. Svolat do konce kalendářního roku  další schůzi ŠR ( předseda ) 

3. Školská rada schválila Výroční zprávu za školní rok 2009-2010. 

 

           Zapsala Mgr. Alena Přidalová 

 

 

Zápis z jednání ŠR byl schválen všemi přítomnými členy ŠR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


