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Zápis ze zasedání školské rady dne  14. června 2012 

Školská rada se podruhé ve školním roce 2011/2012 sešla dne 14. června 2012.  

Zasedání bylo svoláno místopředsedkyní školské rady Mgr. Lenkou Jelínkovou. Školská rada 

zasedala v tomto složení: Mgr. J. Kulhavá, p. Beran, pí. Čekalová, p. Sommer, Mgr. H. 

Dalíková a Mgr. L. Jelínková. Jako hosté byli přizváni ředitel školy PaedDr. Josef Brabec a 

zástupkyně školy Mgr. Lenka Hrubá. 

 

Program jednání: 

1. Inspekce školy ve školním roce 2011/2012 – ředitel školy. 
2. Následné vzdělávání žáků současných 9. a 5. ročníků – výchovná poradkyně. 
3. Předpokládaný stav žáků v budoucích 1. třídách pro školní rok 2012/2013. 
4.  DT Osika – obsazenost tábora pro prázdniny 2012 – zástupkyně školy 

-  technické zázemí – ředitel školy. 
ad.1)  

 Ředitel školy PaedDr. Josef Brabec informoval všechny členy o inspekci školy v únoru 

2012 a přečetl závěrečnou zprávu a hodnocení inspekční komise. 

ad.2)  

 Výchovná poradkyně školy Mgr. Lenka Jelínková seznámila členy školské rady s dalším 

umístěním žáků 9. ročníků. Ze školy odchází celkem 40 žáků – 36 žáků vychází z 9. ročníků, 2. 

žáci ukončili povinnou školní docházku v letošním 8. ročníku a 2 žáci přecházejí po úspěšném 

složení přijímacího řízení na osmileté gymnázium. Na střední školy s maturitou odchází 24 

žáků, tj. 61 %, na střední odborná učiliště 16 žáků, tj. 39 %. 

ad.3) 

 Do budoucích 1. tříd nastupuje celkem 46 žáků, po 23 žácích do každé 1. třídy, budou 

otevřeny 2 první třídy. Z důvodu nižší kapacity školy (v přízemí byly zrušeny 4 učebny 

z důvodu výstavby školní výdejny a družinová oddělení byla přesunuta do 1. patra) bude 1 

oddělení družiny přeměněno na učebnu a oddělení družiny bude využívat jazykovou učebnu 

a knihovnu ve 3. patře. 

ad.4) 

 Zástupkyně školy Mgr. Lenka Hrubá informovala členy školské rady o využití DT Osika. 

V současné době jsou již vyřízeny přihlášky, tábor je zcela obsazen. Kapacita tábora je 

maximálně 55 dětí. Jsou zajištěni již i zkušení vedoucí, obsazení kuchyně a zásobování.  



Díky panu Beranovi, který zajistil sponzorský dar, budou vyrobeny nové plachty a podsady na 

6 stanů. Byly zakoupeny i autoplachty, které zajišťují nepropustnost starších plachet. Tímto 

dojde k odstranění závad, které se projevily na konci loňské sezóny. 

  

Usnesení jednání rady:  

 Školská rada na své schůzi vyslechla hodnocení školské inspekce, dále o výhledovém 

počtu žáků na příští školní rok a připravenost DT Osika pro letošní prázdniny. Opětovně se 

jednalo o případné výměně oken a dalším jednání se zřizovatelem školy. 

Dne 14. června 2012 

 

 

 


