
Zápis z jednání školské rady konané dne 30. 5. 2016 

Přítomni: Mgr. Keltnerová, pí Kadeřábková, Martináková, Ing. Kymla 

Omluveni: Ing. Pěkná, pí Gregorová 

Hosté:  Mgr. Procházka, p. Pokorný 

Program: 1. Zahájení, výsledky doplňkových voleb 

  2. Poděkování za práci pí Gregorové 

  3. Plánované akce 

  4. Úspěchy žáků 

  5. Plánované personální změny 

  6. Diskuse 

  7. Usnesení, závěr 

ad 1/ - Mgr. Keltnerová seznámila s výsledky doplňkových voleb – za rodiče. Bylo 

odevzdáno 42 platných hlasovacích lístků a 1 neplatný. Kandidát p. Kamil Pokorný získal 38 

hlasů a bude pracovat ve ŠR od září 2016. 

ad 2/ - Pí Gregorová se omluvila, Mgr. Keltnerová jí poslala poděkování e-mailem. 

ad3/ - S plánovanými akcemi seznámila Mgr. Keltnerová : 

 Krajské kolo dopravní soutěže v Mělníku – starší žáci 

 O pohár Posázaví – volejbalový turnaj 

 Republikové finále sokolských družstev v Pardubicích – volejbal 

 Školní akademie 

 

ad 4/ - 1. místo – Čistá řeka Sázava – 6. + 7. tř. 

 3. místo – Strážci památek – 9. tř. 

 5. místo – krajský pohár – volejbal 

 

ad5/ - O plánovaných personálních změnách hovořil pan ředitel: 

 pí H. Veselá a pí M. Pudilová – končí 30. 6. 2016 

 Mgr. L. Pudilová se vrátí po MD na 1. stupeň 

 Od září budou potřeba 3 asistenti pedagoga do MŠ a na 1. st. 

 Přijme se vedoucí ŠJ a 1 uklízečka 

ad6/ - Na dotazy odpovídal pan ředitel: 

 V 1. tř. bude příští rok 14 – 15 žáků. 

 Příští rok budou na 1. st. spojeny 2. a 5. roč.    



 Funkce školníka na 2. st. byla zrušena, zatím se nebude obnovovat. Byt pí Veselé je 

obecní. 

 Brigáda na 1. st. (oprava altánu) byla zrušena. Pan Holman zkontroloval a očistil 

střechu a natře ji. Altán se natře později. 

 Pan ředitel chce oslovit rodiče a požádat je o brigádu o prázdninách – plánuje se nová 

podlaha v jedné třídě na 1. st. 

ad7/ - Příští schůzka bude v září 2016. 

 

Zapsala: Mgr. J. Keltnerová 

  

 


