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Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Dobrá ze dne 3. října 2017
Místo konání: ZŠ Dobrá
Přítomni:
Za zřizovatele školy: Libor Mlčák
Za zákonné zástupce žáků: Martina Sikorová, Dalibor Sklář
Za pedagogy: Mgr. Jiří Nohel, Mgr. Alexandra Blažková
Hosté: Mgr. Radka Otipková – ŘŠ, Mgr. Michaela Kuboňová - ZŘ
Omluveni: za zřizovatele - Tomáš Vojtovič
Program jednání:











Přivítání nových členů školské rady pro nové funkční období.
Seznámení s činností školské rady.
Volba předsedy školské rady.
Stanovení jednacího řádu.
Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017.
Informace o novinkách pro školní rok 2017/2018.
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018.
Informace o proběhlých rekonstrukcích a opravách během hlavních prázdnin a
plánované listopadové rekonstrukci bytu na učebnu.
Prohlídka školy.
Pozvání na Vánoční jarmark a Den otevřených dveří.

Zápis z jednání:
Jednání školské rady zahájila ředitelka školy.

Přivítala všechny přítomné

v novém složení pro nové tříleté funkční období a zároveň seznámila všechny
přítomné s činností školské rady dle zákona č. 101/2017 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů. Školská rada se bude v následujícím volebním období scházet ve
složení:


Libor Mlčák, Tomáš Vojtovič (za zřizovatele školy)



Martina Sikorová, Dalibor Sklář (za zákonné zástupce žáků)



Mgr. Jiří Nohel, Mgr. Alexandra Blažková (za pedagogické pracovníky)

Následně proběhla veřejná volba předsedy školské rady a stanovení jednacího
řádu. Jako předsedkyně školské rady byla jednohlasně zvolena paní Martina
Sikorová.
ŘŠ předložila ke schválení výroční zprávu za rok 2016/17, dále projednala
návrh rozpočtu na rok 2018. Seznámila členy školské rady s čerpáním finančních
prostředků v roce 2017, s provedenými havarijními opravami v roce 2017 a
plánovanými opravami pro rok 2018.
V závěru byli všichni členové školské rady pozváni na Vánoční jarmark a Den
otevřených dveří konaný dne 16. prosince 2017.
Připomínky a náměty:


Ředitelka školy Mgr. Radka Otipková seznámila členy ŠR s výroční zprávou
školy za školní rok 2016/2017. Nebyly vzneseny žádné připomínky.



ŘŠ: Informace o novinkách ve škole: v letošním školním roce máme celkem
598 žáků. Z kapacitních důvodů byla vypovězena nájemní smlouva uživatelům
školního bytu a tento bude během listopadu rekonstruován na učebnu
(kmenovou třídu), ve které bude od ledna 2018 probíhat výuka. Byla zrušena
odborná učebna výtvarné výchovy a vzniklé prostory daly vzniknout další
kmenové třídě na 2. stupni.



ŘŠ: vzhledem k postupnému dosažení maximální kapacity školy (v současné
době 626 žáků), byla stanovena kritéria pro přijetí žáků do ZŠ Dobrá. Do 2 let
bude zahájena stavba nové budovy MŠ, do které se přemístí současné oddělení
dětí mateřské školy, které se nyní nachází v prostorách staré školy. Tím se
navýší kapacita školy na její maximum (650 žáků). Kapacita školní družiny je
nyní 150 dětí a tuto kapacitu již nelze dále rozšiřovat.

Dotazy:
p. Sikorová: Bude se nějak řešit prostor před školou?
ŘŠ: Škola nemá možnost získat dotaci na opravu rozbitých ploch před školou, se
zřizovatelem stav těchto ploch dlouhodobě řešíme.
p. Mlčák: V plánu to je, ale ne v současnosti. Během 2 let ale plánuje obec upravit
okolí obecního úřadu, vzniknou nová parkovací místa.
ŘŠ: Dopravní situace před školou se nyní zklidnila. Zákonní zástupci žáků reagovali
na naši výzvu ohledně ohleduplnosti při jízdě autem a parkování před školou, vesměs
pozitivně. Dohled ze strany PČR také pomohl. Škola v loňském roce jednala se

zřizovatelem, a on následně s dopravním inspektorátem, zda by se doprava nemohla
nějak omezit (jednosměrka, apod…), ale tyto návrhy byly dopravním inspektorátem
zamítnuty.
p. Sikorová: Bude škola letos organizovat zájezd do Anglie?
ŘŠ: Vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě a v Evropě a vzhledem ke zvýšené míře
rizika ohrožení zdraví žáků se zájezd konat nebude.
Závěry:
1. Do funkce předsedy školské rady byla zvolena Martina Sikorová.
2. Byl stanoven jednací řád školské rady.
3. Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017.
4. Školská rada projednala návrh rozpočtu školy na rok 2018.

V Dobré, dne 3. října 2017
Zapsal: Mgr. Jiří Nohel

