
Zápis 

z ustavující schůze školské rady ze dne 19.12.2017 

 

Přítomni: Mgr. Iveta Vodičková – ředitelka PO PŠ a MŠ Holoubkov 

  Anna Vildová 

  Vendula Brožová 

Mgr. Jana Šopejstalová, DiS. 

  Štěpánka Rejzková 

  Jitka Nováková  

  

Omluvena:  Mudr. Václava Gutová 

 

Ředitelka PO ZŠ a MŠ Mgr. Iveta Vodičková svolala na základě § 167 a 168 

Školského zákona 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 101/2017 Sb., s účinností k 1.9.2017, 

ustavující schůzi nově zvolené školské rady na období od 19.12. 2017 do 19.12.2020 a 

seznámila s výsledky voleb: 

 

Za zřizovatele dle jmenování starostou obce: 

Mudr. Václava Gutová  - členka zastupitelstva obce 

pí. Vildová Anna    - členka zastupitelstva obce 

Za pedagogy: 

Vendula Brožová 

Mgr. Jana Šopejstalová, DiS. 

Za rodiče žáků:  

Štěpánka Rejzková 

pí. Jitka Nováková  

 



 Paní ředitelka předala členkám materiál o činnosti ŠR vyplývající ze školského zákona 

§ 167 a 168 a doporučila zvolit předsedkyni ŠR. Všemi členkami ŠR byla zvolena 

předsedkyní pí. Šopejstalová, která funkci přijala a poděkovala za důvěru.  

 Předsedkyně ŠR poté informovala členky o předání dalších materiálů na první 

schůzce: 

 

- plán práce ŠR na období 3 let 

- jednací řád ŠR 

  

Schůzky ŠR se budou konat vždy v úterý 16.00 a pozvánky budou zasílány nejpozději 7 dnů 

předem. 

 Na další jednání se opět vrátila pí. ředitelka a informovala o připravovaných akcích ZŠ 

a MŠ: 

Dotační programy: 
1. Jsme partnery v mezinárodním projektu Erasmus + Talent education pro práci s nadanými 

žáky, výše podpory pro naši školu je 3000 euro (2 000 euro jsme již vyčerpali) 

 

2. V rámci výzvy č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání jsme získali dotaci ve výši  

6 522 952,35. Jako partnery v dotační žádosti máme  ZŠ Mýto, ZŠ a MŠ Kařez, Českou 

pedagogickou komoru a Dětský domov Planá u Mariánských lázní 

Dotační program je zaměřen na financování pozic školních asistentů a koordinátorů inkluze a 

intenzivní vzdělávání pedagogického sboru v této oblasti. Realizace probíhala v letošním školním 

roce a bude pokračovat i v následujícím. 

 

3. Uspěli jsme s žádostí v rámci projektu nových ,,Šablon,, a získali dotaci ve výši 668 464,-,která 

je využita v tomto a následujícím školním roce v mateřské škole k financování 0,5 úvazku školní 

asistentky, DVPP zaměřené na práci s dvouletými dětmi a čtenářskou a matematickou 

pregramotnost, výměnné stáže v partnerských mš. V základní škole pak na realizaci čtenářských 

klubů a klubu deskových her a matematické gramotnosti, DVPP -Aj, mentoring, matematická 

gramotnost, výměnné stáže pedagogů. 

 

Rozvíjíme práci s nadáním (zavádíme nové metody a formy práce motivující rozvoj nadání u 

všech našich žáků), jsme partnerskou školou pro projekt Holandska Erasmus+, jako ředitelka 

pracuji v celostátní koordinační radě pro práci s nadáním. 

 

Pokračujeme v projektech Ovoce do škol a Mléko pro evropské školy, jsme zapojeni v rámci 

budování vztahu rodina – škola – do projektu Rodiče vítáni. 

 

Plánované rekonstrukce pro následující kalendářní rok: 

V základní škole – rekonstrukce třetí třídy – vybavení novým nábytkem (jedná se o poslední 

nezrekonstruovanou třídu v ZŠ) 

V mateřské škole – rekonstrukce a doplnění sociálních zařízení společných pro 2. a 3. třídu 

mš 



 

Kontroly a inspekční činnost 

 Na jaře minulého roku proběhla hloubková kontrola práce školy ze strany ČŠI – škola 

vyhodnocena jako příklad dobré praxe, celá zpráva je k dispozici na webu školy 

V září tohoto roku – kontrola hospodaření školy ( zš, mš, šd, šj) se státními prostředky, vše 

v souladu s požadavky zákona (jediná technická připomínka - krácení ve výši 28,- u příplatku 

TU jedné zaměstnankyně). 

 

Usnesení: 

ŠR schvaluje: Jednací řád ŠŘ 

  Plán práce ŠR na volební období 

ŠR bere na vědomí: 

- písemný materiál o činnosti ŠR dle § 167 a 168 školského zákona 

- informace o činnosti PO ZŠ a MŠ přednesené pí ředitelkou 

- další schůzka ŠR je plánovaná na květen 2018 

 

Závěrem p. Šopejstalová poděkovala členkám za účast a ukončila schůzi ŠR. 

 

      Zapsala: Mgr.  Jana Šopejstalová, DiS. 

      Předsedkyně školské rady 


