
Školská rada při ZŠ Krucemburk 
Zápis č. 6/2017/1 ze zasedání ŠR dne 30.05.2017 

 

Přítomni: Mgr. Miloslava Baumgärtnerová, Mgr. Alena Bencová, Pavlína Legátová, 

Miroslava Slanařová, Jaroslav Dohnal, Vlada Ondráčková, Roman Brychnáč, Ing. Jiří Kasal, 

Michal Votava 

 

 

Host: Mgr. Jiří Šikl 

 

Program: 

1. Zahájení – přivítání všech přítomných, host  - Mgr. Jiří Šikl - ŘŠ  

schválení programu, ověřovatele zápisu – Mgr. Alena Bencová 

2. Seznámení se závěrěčným účtem ZŠ za rok 2016 

3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 

4. Seznámení s výsledky voleb do ŠR 

5. Poděkování odcházejícím členům 

6. Informace o činnosti školy  

7. Další schůzka ŠR  

8. Diskuze, závěr 

 

Ad1) 

Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Paní Legátová přivítala přítomné členy, přivítala hosta a zahájila jednání v 15:30 hod. 

Seznámila ostatní s programem schůzky a navrhla ověřovatele zápisu  - Mgr. Bencovou. 

 

Školská rada schválila program jednání školské rady a ověřovatele zápisu. 

 

Schválilo 9 členů   

 

Ad2) 

Seznámení se závěrečným účtem ZŠ za rok 2016  

Paní Slanařová seznámila ostatní členy s hospodařením ZŠ v roce 2016. Potřebné dokumenty 

zaslala předem všem členům rady e-mailem. Odpověděla doplňující dotazy členů. 

 

Bere na vědomí: 9 členů    

 

Ad3) 

Projednání rozpočtu školy na rok 2017 

Členové školské rady obdrželi elektronicky také rozpočet ZŠ na rok 2017. Paní Slanařová 

odpověděla na doplňující dotazy. 

 

Bere na vědomí: 9 členů    

 

Ad4) 

Seznámení s výsledky voleb 

Volili se noví členi za zákonné zástupce a za pedagogy na období  9/2017 – 8/2020 

Výsledky:  

Za zákonné zástupce byli zvoleni: Pavlína Legátová, Ludmila Málková, Bc. Lucie Pejchlová,  

Za pedagogy: Mgr. Miloslava Baumgärtnerová, Mgr. Alena Bencová, Miroslava Slanařová 

 

Bere na vědomí: 9 členů    

 



Ad5) 

Poděkování odcházejícím členům 

Předsedkyně školské rady a ředitel ZŠ poděkovali za spolupráci a působení ve Školské radě 

paní Ondráčkové a panu Brychnáčovi.   

   
Bere na vědomí: 9 členů 

 

Ad6) 

Informace o činnosti školy  

Mgr. Baumgärtnerová informovala členy školské rady o téměř uplynulém školním roce 

2016/2017, seznámila členy s přijetím žáků na střední školy a odborná učiliště. 

 

Bere na vědomí 9 členů 

 

Zároveň požádala členy o schválení změn ve školním řádu a v řádu školní družiny: 

 

Školní řád – bod č. 14 zní: 

Po celou dobu pobytu žáka ve škole a během školních akcí je zakázáno používat veškerá 

mobilní zařízení (např. telefon, tablet, Ipad, notebook). Přístroj může být zapnut pouze ve 

výjimečných situacích po domluvě s vyučujícím (např. k výukovým účelům apod.).   

Mobilní telefony nejsou pro žáky v době pobytu ve škole nezbytné, neboť komunikace v 

naléhavých situacích může probíhat bezplatně přes služební školní telefon. S ohledem na tuto 

skutečnost, k níž se připojuje i poměrně vysoká pořizovací cena mobilních telefonů, 

doporučujeme žákům uložit mobilní telefony u vyučujících.(např. při tělesné výchově). Škola 

nepřebírá odpovědnost za ztrátu neuložených telefonů.  

Není dovoleno porušovat autorský zákon a nedotknutelnost osob a to i nepovoleným 

zaznamenáváním zvuku a obrazu bez jejich vědomí a souhlasu.  

Řád školní družiny: 

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky 1. – 3. ročníku základní školy (Kapacita ŠD je 

30 žáků).  

 Schválilo 9 členů   

 

 Ad7) 

Další schůzka ŠR 

 Další schůzka Školské rady se uskuteční v září – schválení výroční zprávy, volba předsedy, 

volba místopředsedy a další. 

 

Ad6) 

Diskuze, závěr 

 

Bere na vědomí 9 členů 

 

 

Paní Legátová poděkovala všem za účast.  

 

 

 

 



 

Usnesení č. 6/2017/1 

ze zasedání ŠR ZŠ Krucemburk konaného dne 30.05.2017 
 

ŠR schvaluje: 

 

1. Program 6. zasedání ŠR ZŠ Krucemburk, ověřovatele: Mgr. Alenu Bencovou 

6. Změny ve školním řádu a řádu školní družiny  

 

  

 

ŠR bere na vědomí: 

 

2. Seznámení se závěrečným účtem ZŠ 2016  

3. Projednání rozpočtu na rok 2017 

4. Seznámení s výsledky voleb na volební období  9/2017 – 8/2020 

5. Poděkování odcházejícím členům  

6. Informace o činnosti ZŠ 

7. Další schůzka ŠR  

8. Diskuze, závěr 

 

Usnesení schválilo 9 členů Školské rady Základní školy Krucemburk. 

 

V Krucemburku  30.05.2017.  

 

Zapisovatel: Miroslava Slanařová 

 

  

 

 

 

 

        Pavlína Legátová     

                         Předseda ŠR 

 

 

 

                      

 

 

   Ověřila: Mgr. Alena Bencová   

 

 

 

Zápis má vč. usnesení 3 strany + 1 přílohu – Prezenční listinu. 

Originál zápisu s podpisy je uložen u předsedkyně ŠR, 1 kopie u ŘZŠ a 1 kopie u zřizovatele. 


