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

 

Datum konání: 15.6.2010 

 

Přítomni: 

Dana Kloudová 

Mgr. Alena Přidalová, Mgr. Lenka Čápová 

PaedDr. Hana Horská, JUDr. Miloš Izák 

Omluveni: Zdeněk Stupka, Květa Štefková,Ivana Radimecká 

 

Program: 

1. Kontrola splnění usnesení z minulé schůze ŠR 

2. Seznámení s čerpáním peněz z rozpočtu ( ředitel školy ) 

3. Seznámení se změnou  v ŠVP ( ředitel školy ) 

4. Podněty a sdělení z řad zástupců rodičů k řediteli a ke zřizovateli 

5. Diskuze 

6. Usnesení, závěr 

 

Ad 1) 

 

•   Předseda ŠR předal dne 26.10.2009 na Městském úřadu v Moravské Třebové 

žádost o urychlení řešení majetkových vztahů k pozemkům pod některými budovami školy, 

neboť jejich nevyjasnění brání případnému provádění celkového zateplení školních budov. 

JUDr. Miloš Izák sdělil, že s majiteli pozemků je vedeno jednání, je ale poněkud složitější, 

protože se jedná o občanky jiného státu. 

•   Na žádost rodičů byla ředitelem školy zrušena smlouva s majitelem potravinového i 

nápojového automatu a byla uzavřena smlouva s jiným majitelem, který byl ochoten nabízený 

sortiment přizpůsobit požadavkům žáků a jejich zákonných zástupců. 

•  Ředitel školy sdělil, že bude pokračovat v jednání o možnosti dodávání dotovaného mléka 

do školy. 

•   Bylo vyhověno žádosti rodičů a vyučujících a byly instalovány vysoušeče vlasů u šaten 

školního bazénu. 

•   Zatím nebyla projevena potřebná iniciativa od výboru SRPŠ a pedagogů podílet se na 

pořádání plesu nebo jiné akce pro rodiče. 

 

Ad 2) 

 

•  Ředitel školy Mgr. Petr Vágner informoval členy ŠR o čerpání peněz z rozpočtu 

zřizovatele. Bylo sděleno, že velká část financí byla použita i na modernizaci prostředí školy. 

V tomto školním roce byly pořízeny například další šatní skříňky ( 100 000 Kč ), tabule, 

nábytek do tříd ( 80 000 ), kopírka, barevná multifunkční tiskárna.... 

•   Mgr. Petr Vágner informoval, že probíhá výběrové řízení na firmy, které dodávají plyn a 

elektřinu a cílem je ušetřit 14 – 16 % nákladů. 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 3) 

 

•   Členové ŠR byli ředitelem školy informováni o změně ve Školním vzdělávacím programu  

pro základní vzdělávání Cesta k vědění, kde dochází od 1.9.2010 k některým změnám v 

učebním plánu. Jedná se například o zařazení jedné vyučovací hodiny angličtiny od první 

třídy a o změny ve volitelných předmětech.  

 

Ad 4) 

 

 

•   Členové ŠR 

 z řad rodičů i pedagogů tlumočili spokojenost rodičů s firmou, která uskutečňuje ve škole 

program „Ovoce do škol“. 

•   Rodiči bylo navrženo pořádání některých akcí v sále Na písku ( ples, akademie, besídky ). 

•   Podnět z řad rodičů – v pondělí ráno bývá v bazéně chladnější voda, malé děti se tak 

nezahřejí, rodiče navrhují toto zohlednit při sestavování rozvrhu hodin v příštím školním roce. 

•   Na dotaz, zda dojde v budoucnu k opravám sociálního zařízení i v dalších poschodích bylo 

ředitelem školy sděleno, že podle finančních možností se postupně opraví všechna sociální 

zařízení. 

•  JUDr. Izák informoval o další etapě revitalizace sídliště, kde bydlí většina žáků naší školy.  

S úpravami se začne během prázdnin,dojde k úpravám chodníků, parkovišť, hřiště,  

na silnici budou vybudovány retardéry. 

V této souvislosti hovořili rodiče o zdařilých akcích městské a dopravní policie, které jsou 

každoročně pořádány na městském dopravním hřišti. 

Bylo navrženo, že i na školní asfaltové odpočinkové ploše by mohlo být postupně 

vybudováno malé dopravní hřiště, které tu kdysi bylo a jehož zařízení už dosloužilo. 

•   Rodiče žáků  žádají, aby bylo možné i po 15. hodině se dovolat do školní družiny. 

•   Rodiče vznesli dotaz na aprobovanost učitelů Aj na prvním stupni. 

Ředitel školy sdělil, že na prvním stupni vyučují Aj  2 učitelky se státnicí z Aj, jedna z nich 

má i pedagogické vzdělání,  všechny další učitelky, které Aj vyučují, mají pedagogické 

vzdělání a kurzy angličtiny, některé i zkoušky Aj na vysoké  škole. Pro další školní rok je na 

školu přijímána učitelka, která už Aj vyučuje a byla přijata ke studiu na vysoké škole. 

 

Ad 5) 

 

 

Ředitel školy informoval členy ŠR o tom, že škola vypracovala a podala žádost o finanční 

prostředky z EU na zkvalitnění vzdělávání v částce 2 363 000 korun, z toho by byla jedna 

třetina použita na zkvalitnění výuky dělením na více menších skupin a  na dotaci výuky Aj 

v 1. třídě, přes polovina financí by byla využita na nové vybavení a na vzdělávání učitelů. 

Odpověď na žádost by měla škola obdržet do tří měsíců a od 1. září by měly být prostředky 

čerpány. 

Dále byl vypracován požadavek na dotaci z rozvojových fondů Pardubického kraje pro 

handicapované děti, žádost byla na 35 000 korun na financování zvedáku do školního bazénu, 

to však nevyšlo. 

 

 

 

 

 



 

Ad 6) 

 

Usnesení: 

1.   Znovu se informovat   na Městském úřadě o jednáních týkajících se pozemků pod 

školními budovami ( předseda školské rady ) 

2.   Zajistit dodavatele pro dotované mléko ( ředitel školy ) 

3.   S výborem SRPŠ a pedagogy projednat možnost pořádání plesu nebo jiné akce pro rodiče 

za účelem získání finančních  prostředků a s možností prezentace  firem  a OSVČ ( ředitel 

školy ) 

4.   Zvážit, zda by akademii pro první stupeň nebylo možné pořádat v sále Na písku, pokud by 

tam bylo více míst ( A.Přidalová ) 

5.   Hodiny plavání prvním třídám nedávat do rozvrhu na pondělí ráno z důvodu nedostatečně 

teplé vody ( ředitel školy ) 

6.   Zajistit pro rodiče žáků možnost dovolat se na mobilní telefon ve školní družině i po 15. 

hodině ( ředitel školy ) 

7.   Do budoucna vybudovat na asfaltové odpočinkové ploše malé dopravní hřiště pro první 

stupeň a školní družinu ( ředitel školy a pedagogové ) 

8.   Na žádost  zákonných zástupců  budoucích žáků naší školy respektovat přání zabezpečit 

ve škole pro všechny žáky co nejbezpečnější prostředí. 

9.   Školská rada bere na vědomí změnu v učebním plánu ŠVP Cesta k vědění. 

         

      Zapsala: Mgr. Alena Přidalová 

        

                                                                        

 

 

 

 

 


