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

 

Datum konání: 20.10.2009 

 

 

Přítomni: 

Ivana Radimecká, Dana Kloudová, 

Mgr. Květoslava Štefková, Mgr.Alena Přidalová, Mgr. Lenka Čápová, 

PaedDr. Hana Horská, JUDr. Miloš Izák 

Hosté: Mgr. Petr Vágner 

Omluveni: Zdeněk Stupka, Tomáš Přidal 

 

Program: 

1.Kontrola splnění úkolů z minulé školské rady 

2 Schválení výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2008-2009 

3.Plán práce školy na školní rok 2009-2010 

4.Podněty a oznámení k řediteli školy a ke zřizovateli 

5.Diskuze 

6.Usnesení, závěr 

 

 Ad1) 

 

• Do 1. A třídy se sportovním zaměřením  byli zařazeni žáci podle pořadí v testech  

tělesných dovedností a se souhlasem rodičů.  

Na přání  rodičů a trenérů byli do další první třídy soustředěni žáci navštěvující 

fotbalovou přípravku.  

Při rozdělování žáků do tříd se vedení školy snažilo vyhovět i speciálním přáním 

rodičů. 

 

• Prodejní automat byl  přemístěn do vestibulu školy. Po vyzvání majitele ředitelem  

školy  byl na krátkou dobu částečně  v automatu změněn sortiment zboží, ale 

v současné době musel být majitel k tomuto opakovaně vyzván a zároveň upozorněn 

na případné ukončení smlouvy ze strany školy z důvodu nedodržování dohody.Při 

opakování situace bude vedení školy jednat s dalším zájemcem o provozování 

prodejního a nápojového automatu ve škole. 

 

• Zástupci školské rady vznesli opět dotaz na vedení školy ohledně nabídky mléčného 

programu  dotovaného ve školách MŠ ČR. Ředitel Mgr. Petr Vágner znovu 

informoval o tom, že mu bylo zástupci MILTRY v květnu sděleno, že se jedná o  

finančně nezajímavou nabídku.Členem školské rady JUDr.M. Izákem byl přesto ještě 

podán návrh znovu se informovat u současného nového vedení místního závodu 

MILTRA.   

Ředitel školy dále sdělil informaci o obdržené nabídce pro dodávku mléka od podniku 

TATRA Ústí nad Orlicí a informoval, že v případě, že nedojde k dohodě s místním 

podnikem MILTRA, bude jednáno s podnikem TATRA. 

 

 Kontakty na členy školské rady byly ředitelem školy  na www.stránkách naší školy 

 zaktualizovány.  

 

 



 Ad 2, 3) 

 

• Členové školské rady se seznámili s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 

2008-2009  a  s Plánem práce školy na školní rok 2009-2010. 

 

Ad 4) Na podnět členů z řad rodičů žáků a z řad pedagogů bylo dále jednáno o vytápění 

 školy. Připomínky se týkaly nedostatečné teploty ve všech prostorách školy nejen po  

 víkendech a po dnech volna, ale i během týdne. Hovořilo se v této souvislosti i o 

 bazénu. 

            Ředitel školy situaci vysvětlil a seznámil školskou radu s opatřeními, která uskuteční. 

 Během této diskuze byli členové školské rady prostřednictvím členů jmenovaných 

 z řad zřizovatele informováni o tom, že již zpracované projekty na zateplení budov 

 školy nemohou být realizovány z důvodu nevyřešených vztahů k pozemkům pod 

 budovami školy. 

 

Ad 5)  V diskuzi se probíraly ještě některé body podrobněji, dále se hovořilo o ochraně dětí 

 školy v době napjaté dopravní situace ve městě, o oznamování akcí školy na www .

 stránkách v předstihu, o aktualizaci plánů údržby a úprav ve škole. 

 JUDr. M. Izák vznesl dotaz, proč SRPŠ nepořádá školní ples, kde je možnost získat 

 další finance na zakoupení  pomůcek a odměn pro žáky.  

 

Ad 6) Usnesení: 

  

 ∙ Školská rada bere na vědomí Plán práce školy na školní rok 2009-2010 

 ∙ Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok  

  2008-2009 

 ∙ Školská rada ukládá předsedovi a zapisovatelce, aby  zaslali Městskému ´ 

  úřadu v Moravské Třebové žádost o urychlení řešení majetkových vztahů 

  k pozemkům pod budovami školy 

 ∙ Školská rada žádá ředitele školy, aby vyřešil problém týkající se nápojového a 

  potravinového automatu ve škole a problém dodávky dotovaného mléka 

 ∙ Školská rada žádá ředitele školy o zajištění možnosti vysoušení vlasů po  

  hodinách plavání většímu množství žáků 

 ∙ Školská rada společně s ředitelem školy bere na vědomí žádost JUDr. Izáka, 

  která se týká zajištění bezpečnosti v době výluky obchvatu města 

 ∙ Školská rada žádá ředitele školy o projednání možnosti pořádání školního plesu 

  ve výboru SRPŠ a na pedagogické radě 

        

        Zapsala Mgr. Alena Přidalová 

        10. 11. 2009 

   


