
7. zasedání Školské rady 
14.1.2009 

 
Přítomni: Marie Šprunglová, Anna Macounová, Jitka Čejdíková, František Srp, 

       Michal Vogeltanz, Jolana Vaněčková 
Hosté:      Karel Derfl 
 
Program 
 

1. Přivítání, přivítání nových členů, program 
2. Volba předsedy a místopředsedy, jmenování zapisovatele 
3. Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2007/2008 
4. Připomínky, diskuse ostatních členů 
5. Příspěvek ředitele školy 
6. Závěr 

 
 
ad 1)  Úvodní slovo a přivítání – ředitel školy 
 
ad 2 ) Volby : jednohlasně byli schváleni tito členové : 
 Předsedkyně: Marie Šprunglová 
 Místopředseda: František Srp 
 Zapisovatelka: Jolana Vaněčková 
 
ad 3) Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2007/2008: 

Každý člen se předem seznámil s obsahem zprávy, ředitel školy dovysvětlil některé 
části, bylo navrženo doplnění údajů o škole v přírodě a o místech trvalého pobytu 
některých našich žáků. Poté byla zpráva schválena. 
 

ad 4) Připomínky, diskuse: 
Situace v MŠ Pečice a Chraštice, testování žáků na drogy a návykové látky, obce 
neplatící za žáky ( Lety a Horosedly ) – řešení změnou zákonů, návrhy od OÚ a 
ředitelství zaslány na MŠMT, změny ve školním řádu ( používání mobilních telefonů a 
souhlas s testováním žáků ) 
 

Ad 5) Příspěvek ředitele školy : 
- zhodnotil uplynulé období velmi kladně  
- konstatoval, že rada funguje a plní cíle; její práce má smysl 
- poděkoval členům ŠR za jejich čas strávený touto prací 
- poskytl nové informace 

a) škola pracuje 2. rok podle svého ŠVP v 1.,2., a 6.,7. ročníku 
b) vysvětlil některé personální změny 
c) v červnu skončila práce na projektu – Kruh spolupracujících škol – zhodnotil klady 

projektu     
d) září – byl II.sjezd rodáků obce Chraštice – významným středem dění byla naše 

škola  



 
e) přestavba MŠ bude realizována po konečném schválení finančních dotací 
f) o prázdninách přijedou děti na výměnný pobyt ze Švýcarska – byla podána žádost o 
grant a osloveni sponzoři 
g) škola získala grant na knihovnu a na hřiště – bude postupně realizována přestavba  
h) klub pro děti a školní kuchyňka budou postupně vybavovány a upravovány 

 ch) přestavba kabinetu bude dokončena v únoru 
  i ) 28.ledna – zápis do 1.třídy ZŠ a MŠ 
  j ) žáci 8.třídy se zúčastní projektu MIŠ – prezentují svou práci v Praze spolu s 8            
vybranými školami v republice 

 
 
ad 6)  Závěr: 

Školská rada bude pracovat ve tříletém období 2008 – 2011 v uvedeném složení, 
scházet se bude nejméně 2x ročně, termíny pokud možno se zasedáním SRPZŠ  
(v případě potřeby častěji). 
Výroční zpráva za školná rok 2007/2008 byla jednomyslně schválena. 

            Zasedání skončilo v 19:15 hodin 
 
 
 
Zapsala: Jolana Vaněčková 
 
Ověřila: Marie Šprunglová 
 
 
 
        


