
 Zápis z jednání školské rady ze dne 10. 10. 2019 

 

Přítomni:  
zástupci pedagogického sboru: Tereza Cupalová, Alice Kis  

zástupci rodičů: H. Kullab Valová, F. Ospalý 

zástupce obce Lelekovice: PhDr. Marie Klusoňová, předsedkyně školské rady 

 

Hosté: Mgr. Hana Mikaušová – ředitelka školy, Aleš Mikauš  - starosta obce 

Omluveni:  Ing. Blanka Chalupníková PhD.  

 

 

Navržený program jednání: 

1. informace o průběhu sloučení ZŠ s MŠ Lelekovice 

2. výroční zprávy o činnosti školy 2018/2019   

3.  školní řád a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ pro školní rok 2019/2020 

4. vyjádření k případným změnám v ŠVP 

5. různé 

6. podněty a připomínky 

 

Paní předsedkyně Klusoňová přivítala členy rady a oba hosty.  

Vzhledem k pracovní vytíženosti paní Chalupníkové, která se nezúčastňuje jednání ŠR, doporučuje ŠR 

informovat paní starostku obce Česká  o  případné výměně  zástupce obec Česká ve školské radě.. 

 1. Informace o sloučení: 

- od 1.8 2019 se základní škola rozšířila o mateřskou školu. Z řad pedagogů a rodičů se do školské rady 

zástupci nevolí. 

- škola má 158 žáků, mateřská škola 72 žáků. 

- v dohodovacím řízení na OŠ JMK  obdržela škola finanční prostředky ze státního rozpočtu na náhrady platu  

a    odstupné pro odvolanou  ředitelku mateřské školy 

 

2.  Projednání výroční zprávy: 

Výroční zpráva má vypovídající charakter, dobře ilustruje život školy za uplynulý školní rok, podrobně 

mapuje a evaluuje vzdělávací a výchovné podmínky školy. Byla předložena také výroční zpráva o 

hospodaření za rok 2018. 

Výroční zpráva byla jednohlasně schválena 

 

3. Školní řád a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků pro školní rok 2019/2020 

Byly provedeny pouze formální úpravy : změna v názvu subjektu a  přizpůsobení novým podmínkám školy, 

rovněž tak pravidla hodnocení žáků  

Školní řád a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků byla jednohlasně schválena. 

 

 



 

 

4. Školní vzdělávací program PĚŠINA 

Jsou zde změněny identifikační údaje, byla upřesněna charakteristika školního poradenského pracoviště.  

Další změny nenastaly. 

Školská rada vzala informaci na vědomí 

 

5. Různé: 

Spolupráce se školami, na které žáci přestupují a s externími organizacemi 

- jezdí se cyklovýlet na ZŠ Herčíkova a ZŠ Horácké 

- se ZŠ Slovanské náměstí se udržuje profesní provázanost s výukou jazyků –  konverzační kroužky umoňují, 

aby byli žáci s probranou látkou na obou školách na stejné úrovni. 

- partnerské organizace Lipka – projekt Budka - Liška Bystrouška. V rámci projektu pojedou žáci IV. ročníku 

na týdenní výjezd na výukové středisko Lipky Jezírko. 

- Škola v přírodě v letošním školním roce se uskuteční nedaleko  Lanškrouna. 

- Pokračování v projektech OP VVV Šablony – školní asistent, kroužky, besedy s rodiči. V důsledku sloučení 

s mateřskou školu, bylo nutné zažádat MŠMT o změny  – název organizace. Škola dokončila a úspěšně 

zažádala o Šablony II. – pro MŠ. 

- Informace k organizaci vzdělávání -  8 kmenových tříd – 1.roč. paralelní, probíhá inkluze ve třídě nad 

samoobsluhou. Zde také výuka 1. odd. školní družiny. 

- Od nového kalendářního roku je nové financování škol, upozornění na důležitost výkaznictví škol 

- Dobročinná akce Kamínek na pořízení interaktivní tabule – tabule pořízena formou věcného daru. 

-  Do 21. 10 odevzdat starostovi střednědobý výhled rozpočtu školy 

Doporučené opravy ve škole: 

- rekonstrukce sociálních zařízení -  nejen výměna sanity a obkladů, ale celková rekonstrukce včetně 

odpadů. V rámci rekonstrukce udělat i pohybová čidla na osvětlení.  Zůstává tam velmi často 

rozsvíceno. 

- nová střešní okna + žaluzie v podkrovních třídách 

- zvážit, zda před výměnou oken nezateplit střechu 

- zábrany na střechu kvůli sněhu 

- klimatizace do kulaté třídy 

- v souvislosti s novými třídami bude nutná rekonstrukce zabezpečovacího systém v celé škole 

(stávající není kompatibilní s novou řadou) 

- zvážit zakoupení nového nábytku do sborovny, které by odpovídalo potřebám učitelů a trendům  

21. století. 

- Rozpočet na rok 2020 je v dalším jednání s obcí 

- informace o doporučení Školská komise, aby se v účetnictví mateřské školy udělala rekonstrukce účetnictví 

spojená s kontrolou státních prostředků. 

- informace pana starosty o plánované rekonstrukci sociálek a jídelny ve škole. 

 



 

- Informace ředitelky školy o vyhlášení ředitelské volno ve dnech 31. 10 a 1. 11. 2019 

 

6. Podněty a připomínky 

- Stavba -  udělal se dodatek ke smlouvě, smluvně by měla být stavba hotova do 03/21. Mohla by být hotová 

dřív, vzhledem k dotačnímu titulu. 

- Škola nemůže využívat cestu na sokolovnu přes zahradu, je to vyřešené dvouhodinovkami TV. 

 - Stavba se bude obsluhovat z Hlavní, nelze přes Skalku. Tomáškovi, sousedé školy, souhlasili s tím, že se 

bude materiál nosit jeřábem přes jejich zahradu. Jeřáb bude umístěn na školním dvoře. Přes dvůr se nebude 

chodit, zůstane pouze průchod k venkovnímu kotli a úniková cesta z kulaté třídy. Nebude docházet k omezení 

dopravy – pouze při montáži a demontáži bude komunikace uzavřena. 

- Paní vychovatelka Cupalová vznesla dotaz, jak se může škola bránit křivému obviňování na stránkách obce. 

Bylo doporučeno pozvat konkrétní osobu do školy a vše si ujasnit na půdě školy. Konkrétní věci vysvětlit a 

objasnit, případně společně hledat možnost nápravy. 

 

 

 

     

 Zapsala Alice Kis      PhDr. Mgr. Marie Klusoňová  

předsedkyně školské rady  

  

  

V Lelekovicích dne 10. 10. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


