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Schůze: 

Datum konání:   31.10.2013  v 16.00 hod. 
Přítomni:  Luboš Vítek, Jiří Houska, Pavel Dittrich, Petra Klementová Dis., Mgr. Dagmar Hromádková 
Za vedení školy:  Mgr. Hana Štůlová 
Omluveni:  Mgr. Eva Mošnerová 
 
 
 

PROGRAM  SCHŮZE č. 2 
 

Předseda školské rady – Luboš Vítek, svolal na čtvrtek 31.10.2013 2. schůzi Školské rady při ZŠ 
a MŠ Křižánky podle dohody z 1. Schůze.  Ředitelka školy  byla celému jednání přítomna. 
 
1/ Přivítání – seznámení s programem jednání -  p. L.Vítek 
 
2/  Projednání a schválení dokumentů školy – ŠVP ZV, ŠVP MŠ,ŠVP ŠD, Školní řád ZŠ Křižánky, Školní 
řád MŠ Křižánky, Výroční zpráva 2012/2013 
 
3/   Ředitelka školy seznámila ŠR: 
- se změnou organizace provozu ZŠ – změna se jedná zavedení dvoutřídní  ZŠ. 
- s ukončenými a probíhajícími projekty školy: 

 EU peníze školám – ukončeno v srpnu 2013 

 Zdravá školka – bude ukončeno k 15.11.2013 

 Dílčí projekty tohoto školního roku:   - Barevný svět, Týden zdraví, Tělovýchovné chvilky, 
Vánoční projekt 

-s personálními změnami v pedagogickém sboru: 

 Nástup Mgr. Kateřiny Zástěrové (od 1.11.2013) zaměstnanec získán z ÚP z projektu 
Absolvent, který trvá 12 měsíců. Mgr. K. Zástěrová  bude pedagogem volného času s plynulou 
návazností na výuku ve škole, na aktivity školy mimo výuku, bude vyučovat AJ. (viz.dohoda 
zpracovaná pro ÚP)  

 Ze strany ŠR bylo nabídnuto projednání  možnosti ubytování pro nového zaměstnance školy 
v ubytovacích prostorách OÚ Křižánky na blížícím se jednání Zastupitelstva obce. 

-s prodloužením provozu ŠD – do 15.00 hod.  - denně 
-s  přípravami oslav 200.výročí existence školy v Křižánkách.  

 Byla dohodnuta  schůzka k přípravě oslav tohoto výročí  na 28.11.2013 od 16.00 hod.ve škole. 
Všichni zúčastnění přislíbili aktivní zapojení do připravované akce. 

-s návrhem řešení  provozu školní kuchyně (v rámci Vedlejší hostinské činnosti školy) při případném 
zájmu o vaření pro potřeby Obce Křižánky (akce obce během roku) a pro soukromé zájemce (rodinné 
oslavy apod.) 

 Bylo dohodnuto, že vaření ve školní jídelně pro zájemce zabezpečí škola  s paušálním 
poplatkem za uvařené jídlo – dle aktuální cenové nabídky.  Zájemce nahlásí ředitelce školy 
svůj požadavek, který  pak bude zadán školní kuchyni. Podrobnosti (termín a konkrétní cena, 
smlouva a fakturace)se dohodnou s vedoucí  školní jídleny – p. J.Moučkovou) 

 Zároveň byla řešena možnost rozvozu obědů imobilním zájemcům v obce Křižánky. P. Luboš 
Vítek přislíbil projednání této možnosti na Zastupitelstvu Obce Křižánky. 



-ředitelka školy seznámila radu s avizovanou kontrolní činností ČŠI, která proběhne na škole ve dnech 
5.-6.11.2013 
-dále byl ředitelkou školy znovu vznesen požadavek na  provedení opatření k uzavření skládky 
železného šrotu za školou, aby bylo učiněno zadost bezpečnosti a ochraně zdraví žáků, kteří se v okolí 
školy pohybují.  
 
 
4/   Pan L. Vítek navrhl  zahájení řešení  problémového používání počítačové sítě – vzhledem 
k efektivnějšímu využití výukových programů pro žáky, které škola vlastní – bude projednáno s p. 
F.Přikrylem – správcem počítačové sítě Obce Křižánky. 
 
5/   Pan Pavel Dittrich přislíbil zkontaktování osoby vhodné k prohlédnutí  automatizace plynového 
topení ve škole.  Je třeba zajistit prohlídku a správnou regulaci topení, aby nedocházelo ke 
zbytečnému přeplácení této služby. 
 
6/   Závěrem proběhlo hlasování o osdouhlasení  jednotlivých dokumentů předložených ředitelkou 
školy a k odsouhlasení tohoto zápisu z jednání šk. rady. 
 
 
 
 
 
Usnesení: 

1.   Členové ŠR  berou na vědomí projednávané body a nemají námitek: 
 
Pro: 5     Proti: 0    Zdržel se:  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Mgr. H.Štůlová 
V Křižánkách dne 31.10.2013 
 

 

 

       Luboš Vítek  
 předseda školské rady  

        při ZŠ a MŠ  Křižánky 
        


