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

 

Datum konání:  18. 9. 2012 

 

Přítomni:  JUDr. Miloš Izák, Dana Kloudová, Bc. Ivana Kelčová, Josef Odehnal, Tomáš Přidal, 

Mgr. Lenka Čápová, Mgr. Roman Cápal, Mgr. Lucie Krajčiová 

 

Hosté:  Mgr. Petr Vágner 

 

Omluveni: Ing. Milan König 

 

Program:  

1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2011/2012 

2. Schválení změn řádu  školy, schválení pravidel pro hodnocení žáků 

3. Seznámení s rozpočtem školy za rok 2012 

4. Diskuze 

5. Usnesení 

 

Ad 1) Ředitel školy Mgr. Petr Vágner seznámil radu s výroční zprávou za školní rok 2011/2012 

Výroční zpráva byla schválena.  

 

Ad 2) Rada projednala změny v řádu školy. Změny se týkají hodnocení žáků.  

Na vysvědčení se již nebude hodnotit zájmová činnost. Pro přijímací řízení je třeba slovní 

hodnocení převézt do číselné podoby. 

Dále byly projednány změny v zásadách pro slovní hodnocení. 

Důležitou součástí je i poučení o bezpečnostních opatřeních při zjištění neznámých látek. 

 

Na základě možnosti zkrácení přestávek, škola navrhla vyzkoušet 5 minutové přestávky od 5. 

vyučovací hodiny. Po ověření a vyzkoušení v praxi, bude na pedagogické radě situace zhodnocena a 

rozhodne se o ponechání nebo zrušení.   

 

Ad 3)  Ředitel školy Mgr. Petr Vágner seznámil přítomné s rozpočtem a hospodařením za 

 1. pololetí roku 2012, následně podal vysvětlení k některým položkám. Bylo nutné provézt celou 

řadu úsporných opatření. Škola šetří peníze na úkor běžných úprav (nátěry radiátorů, malování tříd, 

nátěry oken…). Velkou pomocí v úsporách je spolupráce s úřadem práce a jím provozovanými 

veřejnými službami. Starají se o zeleň a úklid okolí školy. 

 

Žáci školy vyhráli v soutěži Oranžový pětiboj 100 000 Kč, které byly využity na nové vybavení 

učebny přírodopisu. 

Pan ředitel také radu informoval o nové paní učitelce I. Štěpařové a jejím zahájení studia AJ pro 1. 

stupeň. 

 

Ad 4) V diskuzi se pan starosta Miloš Izák vrátil k problému odkoupení pozemků a uvedl, že 

schůzka s majitelkami pozemku pod školou se neuskutečnila z důvodu nezájmu z jejich strany. 

 

Ad 5) Usnesení:  1. Školská rada schválila výroční zprávu za rok 2011/2012. 

        

                            2. Školská rada schválila školní řád a pravidla pro hodnocení žáků  

 

3. Školská rada vzala na vědomí zprávu o změnách ve vnitřním režimu školy a 

zprávu o hospodaření školy.    

Zapsala Mgr. Lucie Krajčiová dne 19. 9. 2012 

 

 


