
Zápis z ustavujícího zasedání Školské rady dne 27. 11. 2018 
 
Členové rady: MUDr. Martin Sklenář 

 Mgr. Petr Barannikov 
Mgr. Martin Hejl 
Mgr. Eduard Jiran 

 Ing. Markéta Hobzková 
Ing. Tomáš Mrázek 
 

Hosté za ZŠ a MŠ: Mgr. Jiřina Tafatová 
 Marcela Kubátová 
 
Dne 27. 11. 2018 se uskutečnilo zasedání Školské rady. 
 
I. Zahájení jednání a návrh programu 
 
Jednání zahájil předseda Školské rady (dále jen ŠR) MUDr. M. Sklenář, přivítal přítomné a 
navrhl program: 
 
1) Zápis ze zasedání ŠR ze dne 20. 11. 2018 
2) Návrh rozpočtu na rok 2019 
3) Inspekční zpráva 
4) Různé (na návrh Mgr. M. Hejla vyjádření k fyzickému konfliktu dvou žáků na 1. stupni ZŠ) 
 
Program byl jednomyslně schválen. 
 
 
II. Jednání dle programu 
 
1) Zápis ze zasedání ŠR ze dne 20. 11. 2018 
 
- MUDr. M. Sklenář seznámil přítomné s návrhem zápisu z jednání ze dne 20. 11. 2018 
- Mgr. M. Hejl navrhl zveřejnit jména hlasujících členů ŠR spolu s jejich volbami při hlasování 
a to i pro budoucí zasedání ŠR 
 
Zápis byl s navrhovaným doplněním jednomyslně schválen. 
 
2) Návrh rozpočtu na rok 2019 
 
- ředitelka školy Mgr. J. Tafatová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu, určila priority - 
počítačová učebna, server 
- vznikla diskuse o případných investicích do strukturální sítě, zařízeních v ní, o vizích v oblasti 
výuky informačních a komunikačních technologií nebo možným navýšením hodinové dotace 
ve výuce v této oblasti 
- vznikla shoda ve věci skloubení vize školy v oblasti výuky a investic do techniky 
 
Všichni členové ŠR vzali návrh rozpočtu na rok 2019 na vědomí. 



3) Inspekční zpráva 
 
- inspekční zpráva byla projednána pouze částečně a to vzhledem k časové tísni. Veškeré 
informace o jejím projednání budou souhrnně zveřejněny v zápisu z nejbližšího jednání ŠR. 
 
4) Různé 
 
- na žádost Mgr. M. Hejla sdělili zástupci školy členům ŠR informace týkající se fyzického 
konfliktu dvou žáků 1. stupně ZŠ 
 
MUDr. M. Sklenář ukončil jednání. Termín dalšího jednání byl stanoven na leden 2019. 


