
Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Kácov ze dne 25. 5. 2015 

 

- přítomni – Ing. Jana Pěkná, Ing. Karel Kymla, Mgr. Jana Keltnerová, Petra  

       Martináková, Martina Gregorová, Monika Kadeřábková 

 

- omluveni – 0 

- nepřítonmi – 0 

 

- hosté – Mgr. František Procházka 

 

- místo jednání -  kuchyňka na 2. stupni ZŠ 

 

- program:  1. schválení jednacího řádu ŠR 

                                    2. volba předsedy/ předsedkyně ŠR 

3. výsledky voleb do ŠR 

4. námitka na průběh voleb do ŠR z řad rodičů 

 

5. seznámení a schválení Školského řádu platného od 1. 9. 2015 a  

   Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků platných od 1. 9.      

   2015 

 

6. žádost o dotace 

7. plánované akce do konce školního roku 

8. plánovaná rekonstrukce v době prázdnin 

9. diskuse 

10. usnesení, závěr 

 

ad 1) Jednací řád nové ŠR byl schválen jednomyslně. 

ad 2) Navržení kandidáti na předsedu ŠR: Ing. Pěkná, pí Kadeřábková 

 Ing. Pěkná byla zvolena předsedkyní ŠR  5 hlasy. 

ad 3) Ve ŠR pracují:  za Městys Kácov - Ing. Jana Pěkná, Ing. Karel Kymla 

    za učitele - Mgr. Jana Keltnerová, Petra  

       Martináková 

za rodiče - Martina Gregorová, Monika Kadeřábková 



ad 4) Mgr. Procházka (ředitel ZŠ a MŠ Kácov) seznámil s podanou námitkou na průběh 

voleb z řad rodičů. 

ad 5)  Mgr. Procházka seznámil s doplněnými body ve Školním řádu a v Pravidlech pro  

hodnocení výsledků vzdělávání žáků platných od 1. 9. 2015. Oba dokumenty byly 

schváleny jednomyslně. 

ad 6)  Mgr. Procházka seznámil se žádostmi o granty, které škola podala: 

 a) EU – vzdělávání pro konkurenceschopnost – jazyk. kurzy do VB pro žáky,  

   1 pedagoga + čtenářská gramotnost – 200 000 Kč 

 b) KÚ SK – herní a sportovní prvky na zahradě 1. st. – 100 000 Kč,  

                                      (problematický je pozemek  zahrady, protože část vlastní p. Šusta   

      nájemní smlouva) 

 c) Lesy ČR – 2 etapy modernizace škol. výchovy  na 2. st. – mediální učebna –  

        100 000 Kč 

ad 7) Akce – Běh naděje, volejbalový turnaj, akademie 

ad 8) Rekonstrukce – 1.st. – 2 třídy – nové podlahy, dodělat vchodové dveře 

    2.st. – 2 nové tabule s fixy 

ad 9) Na dotazy v diskusi odpovídá pan ředitel: 

- Školní zahradu bude rekonstruovat fa 

-  V 1. roč. bude 11 – 12 žáků, u zápisu bylo 15 dětí. Bude asi 5 odkladů, rodiče se 

mohou rozhodnout do konce května. K žádosti o odklad je nutné vyšetření + razítko 

z PPP a dětského lékaře. Odklady jsou problém pro MŠ, protože já je musím vzít jako 

předškoláky přednostně. Tím pádem zabírají místa dalším dětem. Pí Gregorová 

dodala, že v Choceradech to řeší přípravnou třídou pro děti s odkladem. 

-  Ano, příští rok budou na 1. st. 2 třídy spojené do jedné. 

-  Knihovna je v kompetenci zastupitelstva. 

- Podle školského zákona se ŠR zřizuje při ZŠ, SŠ a VOŠ, ne při MŠ, ale odpovím 

Vám.  Do MŠ bylo odmítnuto 15 dětí z důvodu, bydliště, věku, … 

- Ano, paní učitelka Strnadová odchází do důchodu, na částečný pracovní úvazek se 

vrátí z rodičovské dovolené pí Blažejovská, nastoupí další pedagog – nabídky mám. 

Ad 10)  Příští jednání ŠR bude v úterý 13. 10. 2015 od 18:00 hod. nebo podle potřeby. 

 

Zapsala: Jana Keltnerová 



  

 

 

 

 

   

 

 

 


