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Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice 

 

konaného dne 25. dubna 2016 

 
Jednání školské rady bylo zahájeno v 16:15 hod.  
 
Přítomní členové:  
 
Mgr. Romana Urbanová 
Mgr. Jana Hejkrlíková 
Marcela Krystlová, DiS. 
Jolana Kobzová 
Bc. Pavel Samek 
Mgr. Jarmila Nováčková 
Jana Řehořová 
 
Omluveni: Mgr. Marcela Macháčková 
                 Lucie Antl Petranová 
                  
Neomluveni: 
 
Hosté: 
Mgr. Pavel Dvořáček 
 

1. Schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů: 
 

Návrh usnesení č.ŠR/1/25/4/2016 

 
Školská rada schvaluje  
 
Zapisovatelka: Mgr. Romana Urbanová 
 

 

Ověřovatelé:    Jolana Kobzová 
                        Marcela Krystlová, DiS. 
 
program jednání 
 

- inspekční zpráva 

- výsledky zápisu do ZŠ 

- proběhlé a plánované akce do konce školního roku 

- ekonomická situace školy 

- personální situace školy 

- koncepce dalšího rozvoje školy 

- plánované investice 
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- připomínky ke stravování ze strany rodičů 

 
 
Hlasování o usnesení:  
PRO: 6 
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE: 0 
Návrh usnesení byl schválen 

2. Inspekční zpráva 

 

Návrh usnesení č. ŠR/2/25/4/2016 

 
Školská rada bere na vědomí  oznámení výsledků zjištěných při inspekční činnosti 
provedené Českou školní inspekcí v Základní škole a mateřské škole Rudoltice ve dnech 
3.-5., 8. a 9. února 2016, se kterou seznámil Školskou radu ředitel školy Mgr. Pavel 
Dvořáček, a které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
  
Hlasování o usnesení:  
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Návrh usnesení byl schválen. 
 

3. Výsledky zápisu do ZŠ 

 

Návrh usnesení č. ŠR/3/25/4/2016 

 
Školská rada bere na vědomí  výsledky zápisu dětí do 1. třídy Základní školy, který 
proběhl dne 3.2.2016, třídní učitelkou 1. ročníku školního roku 2016/2017 bude Mgr. Jana 
Hejkrlíková, dle současných informací do 1. třídy nastoupí 17 dětí. 
  
V 16.45 hodin přišel Bc. Pavel Samek. 
 
Hlasování o usnesení:  
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Návrh usnesení byl schválen. 
 

4. Proběhlé a plánované akce do konce školního roku 

 

Návrh usnesení č. ŠR/4/25/4/2016 

 
Školská rada bere na vědomí již proběhlé i plánované akce v Základní škole a mateřské 
škole Rudoltice ve školním roce 2015/2016, se kterými školskou radu seznámil ředitel 
školy Mgr. Pavel Dvořáček, jejich přehled je uveden na webu školy. 
  
Hlasování o usnesení:  
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PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Návrh usnesení byl schválen. 
 
5. Ekonomická situace školy 
 

Návrh usnesení č. ŠR/5/25/4/2016 

 
Školská rada bere na vědomí předložené výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 
účetní závěrky) a inventarizace k 31. 12. 2015, roční účetní závěrku za rok 2015 a 
výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rudoltice 
ve výši 0,- Kč. Vzhledem k tomu, že výsledek hospodaření je 0,- Kč nebyl rozdělen do 
fondů, a které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
  
Hlasování o usnesení:  
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Návrh usnesení byl schválen. 
 

6. Personální situace školy 

 

Návrh usnesení č. ŠR/6/25/4/2016 

 
Školská rada bere na vědomí personální situaci školy, se kterou školskou radu seznámil 
ředitel školy Mgr. Pavel Dvořáček.  
  
  
Hlasování o usnesení:  
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Návrh usnesení byl schválen. 
 

7. Koncepce dalšího rozvoje školy 

 

Návrh usnesení č. ŠR/7/25/4/2016 

 
Školská rada bere na vědomí  návrhy dalšího rozvoje školy, se kterými školskou radu 
seznámil ředitel školy Mgr. Pavel Dvořáček.  
  
  
Hlasování o usnesení:  
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Návrh usnesení byl schválen. 
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8. Plánované investice 

 

Návrh usnesení č. ŠR/8/25/4/2016 

 
Školská rada bere na vědomí plánované investice Základní školy a mateřské školy 
Rudotlice, se kterými školskou radu seznámil ředitel školy Mgr. Pavel Dvořáček a Jolana 
KObzová, a které jsou rozšíření budov základní školy a mateřské školy o nové učebny 
včetně jejich vybavení. 
  
Hlasování o usnesení:  
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Návrh usnesení byl schválen. 
 
   
9. Připomínky ke stravování ve školní jídelně 
 

Návrh usnesení č. ŠR/9/25/4/2016 

 
Školská rada se seznámila s připomínkami rodičů k vaření ve školní jídelně, ke kterým 
se vyjádřili i členové rady, kteří se v jídelně stravují a konstatovali, že strava je zdravá, 
pestrá a z toho důvodu může být pro některé děti nezvyklá. V případech, kdy jídlo není 
chuťově přijatelné, učitelé upozorní vedení kuchyně, aby jídlo již nevařili. Učitelé vyzvou 
rodiče a děti k podání návrhu na jídelní lístek, je však nutné ve výsledku brát ohled na 
zdravou výživu dětí a předepsaný „spotřební potravinový koš“.  
 

Hlasování o usnesení:  
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Návrh usnesení byl schválen. 

 
Jednání školské rady ukončila předsedkyně ŠR v 18.00 hodin. 
 
Mgr. Romana Urbanová, v. r.  
Předsedkyně školské rady 
 
 
Ověřovatelé: 
 
Marcela Krystlová, DiS., v. r. 
 
 
Jolana Kobzová, v. r. 
 
 
 


