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

Datum konání: 26.6.2017  

Přítomni: Mgr. Lukáš Trefil, Dana Kloudová, Alena Jílková, Mgr. Lucie Krajčiová, Mgr. Lenka  

Čápová, Alena Cápalová  

Hosté: Mgr. Petr Vágner  

Omluveni: JUDr. Miloš Izák, Josef Odehnal, Bc. Ivana Kelčová  

Program:  

1. Přivítání, úvodní slovo - ředitel školy  

2. Činnost školy ve školním roce 2015-2016  

3. Školní řád (+ vnitřní režim, pravidla pro hodnocení žáků)– úpravy platné od 1.9.2017 

4. Dodatek k ŠVP ZV číslo 1 

5. Diskuze  

6. Usnesení  

Ad 1) Ředitel školy Mgr. Petr Vágner přivítal přítomné a tlumočil omluvy nepřítomných členů .  
 

Ad 2)  

 

. >  

- Výtěžek z Májové veselice činí cca 20000,- Kč  

Škola měla v tomto školním roce 641 žáků, což je o 37 žáků více než loni. Příští  

šk. rok se předpokládá mírný pokles. 

Seznámení s projekty školy. V rámci projektu pracuje na škole od září speciální  

pedagog, dále došlo v rámci inkluze k nárůstu počtu asistentů na 5.  

Od ledna spolupracujeme jako partnerská škola na tříletém projektu se ZŠ Trutnov.  

Z tohoto projektu bylo získáno vybavení pomůckami do fyziky a robotiky.  

Úspěchy žáků ve sportu (podrobněji-bude informováno ve výroční zprávě)  

~  Informace o projektu města na obnovu a vybavení některých odborných učeben,  

vybudování výtahu a WC pro tělesně postižené  

Oprava bazénu - čeká se na poskytnutí dotací  

Plánované zajištění zabezpečení školy čipy (pokud bude možné, tak částečně  

z projektu)  

Rekonstrukce a stavební úpravy WC na 1. i 2. stupni pro zatím odloženo, nebylo  

realizováno výběrové řízení  

 

Ad 3)     Ředitel školy informoval o změnách ve ŠŘ a v hodnocení žáků -  schváleno  školskou 
            radou 
Ad 4) Diskutováno:  

parkování před školou - p. řediteli přislíbeno dopr. odborem města omezení  

sběr starého papíru - bylo by vhodné rozšířit dobu sběru o další odpoledne  

lepší informovanost rodičů o době, kdy je škola uzavřena (např. na dveřích hlavního  

vchodu), a který vchod v této době využít  

upřesnit informaci o zakoupení čipu na stravování (120,- Kč není záloha)  

využití peněz z Májové veselice na dovybavení odpočinkových ploch kolem školy  

(již zadáno p. uč. Faktorové)  

Pan ředitel přislíbil postupné řešení těchto problémů.  

Ad 4) Usnesení: 1. Školská rada vzala na vědomí informace o činnosti školy ve školním roce  

2016/2017.  

Zapsala Mgr. Alena Cápalová dne 26.6.2017  



 


