
Školská rada Základní školy Jindřichův Hradec I, Štítného 121 

Zápis z jednání školské rady ze dne 21. 6. 2010 

 

Program: 

 

1. Seznámení s výsledky věřejnosprávní kontroly a se závěry kontroly Krajské 

hygienické stanice v Jindřichově Hradci v naší škole (řed. školy); 

2. informace o úpravách v školní jídelně v souvislosti s uskutečněnými volbami; 

3. informace o plánovaných výdajích na údržbu školy pro příští školní rok; 

4. jednání o nahrazení členky školské rady p. Dany Novotné novým členem (dalším 

v pořadí z volené kandidátky z  4. 6. 2008 je p. Marie Čekalová); 

5. ostatní – závěr. 

  

ad.1/  

       PaedDr. Josef Brabec informoval, že veřejnosprávní kontrola na naší škole dopadla 

dobře, bez závažných připomínek. Nebyly zjištěny žádné závažné chyby. Dále informoval 

radu o aktuálních počtech žáků pro příští školní rok, o výsledcích testů SCIO, které 

dopadly v 5. třídách velmi dobře – nad republikovým průměrem. 

ad.2/ 

      U příležitosti voleb byla školní jídelna dovybavena závěsy pro předělení prostoru a 

bylo zajištěno strojové vyčištění podlahové krytiny jídelny. Pořízením závěsu vznikly 

další možnosti k využití prostor jídelny. 

ad.3/  

 PaedDr. Josef Brabec seznámil radu s požadavky na plánovanou údržbu budovy školy 

a jejího zařízení. Pro příští školní rok plánuje škola malování učeben, údržbové nátěry. 

V případě dostatku peněz bude potřeba zakoupit židle a lavice pro jednu třídu.      

ad. 4/ 

      S koncem školního roku končí činnost v školské radě paní Dana Novotná. Nahrazena 

bude dalším v pořadí zvoleným zástupcem z řady rodičů vzešlým z řádných voleb 

konaných dne 4. 6. 2010. Dle výsledků voleb je dalším kandidátem v pořadí p. Marie 

Čekalová. Místopředsedkyně rady osloví kandidátku a v případě jeho souhlasu ji pozve na 

1. zasedání v novém školním roce. V případě nesouhlasu osloví dalšího kandidáta v pořadí 

– tím je p. Josef Bauer. 

ad. 5/ 

 Školská rada děkuje paní Daně Novotné za práci vykonanou pro naši školu.  

       

Závěr: 

            Školská rada bere na vědomí: zprávu o Veřejnoprávní kontrole na ZŠ Jindřichův 

Hradec I, Štítného 121, hygienickou kontrolu provedenou na naší škole KHS v Jindřichově 

Hradci. 

            Školská rada ukládá: místopředsedkyni Mgr. L. Hrubé zkontaktovat dalšího zvoleného 

kandidáta vzešlého z voleb do školské rady v roce 2008 a přizvat ho na další jednání školské 

rady v následujícím školním roce. 

Dne 21. 6. 2010 

Zapsala:   Podpis předsedy školské rady: 

…………………………………. ……………………………… 

               Mgr. Lenka Hrubá        Mgr. Jarmila Kulhavá                                                           

             


