
Školská rada Základní školy Jindřichův Hradec I, Štítného 121 

 

Zápis ze zasedání školské rady dne 9. listopadu 2011 

Školská rada se sešla dne 9. listopadu 2011. První zasedání bylo svoláno zástupkyní 

školy Mgr. Lenkou Hrubou. Jako host byl přizván ředitel školy PaedDr. Josef Brabec. 

 

Program jednání: 

1. Představení nových členů školské rady pro funkční období 2011 - 2014  

2. Zvolení předsedy a místopředsedy školské rady 

3. Schválení jednacího řádu školské rady 

4. Seznámení s výroční zprávou 

5. Informace o současném počtu žáků školy a předpokládaném dalším vývoji na 

nejbližší období 

6. Informace o plánovaných výdajích na údržbu školy pro letošní školní rok. 

ad.1)  

 K práci ve školské radě byli přizváni noví členové vzešlí z řádných voleb zástupců žáků 

konaných v červnu 2011.  Jedná se o paní Čekalovou Marii a pana Sommera Bohuslava. Za 

pedagogické pracovníky byly zvoleny Mgr. Helena Dalíková, která již v radě pracovala, a nově 

Mgr. Lenka Jelínková. Za radu města byli přítomni Mgr. Jarmila Kulhavá a pan Beran. 

ad.2)  

 Předsedou školské rady byla jednomyslně zvolena Mgr. Jarmila Kulhavá, 

místopředsedou Mgr. Lenka Jelínková, taktéž jednomyslně. 

ad.3) 

 Jednací řád školské rady, který byl přednesen, byl jednomyslně schválen.  

ad.4) 

 PaedDr. Josef Brabec seznámil školskou radu s e zněním výroční zprávy za školní rok 

2010 / 2011. Informoval školskou radu o aktivitách školy v uplynulém školním roce. 

ad.5)  

 Dále ředitel školy informoval radu o soudobém vzrůstajícím počtu žáků školy, 

v současné době na prvním stupni. Bohužel počet hokejových žáků je stále nízký a je 

způsoben zejména finanční náročností tohoto sportu pro rodiče žáků. 



ad.6) 

 PaedDr. J. Brabec podal školské radě informace o ekonomické situaci. Členové byli 

seznámeni o opravách proběhlých během letních prázdnin  i se  záměry týkající se údržby 

školy v nejbližším období. Nejpalčivějším problémem se v současnosti jeví velmi neutěšený 

stav oken, a to i přes neustálou údržbu a opravu.  

 

Závěr: 

 Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011.  

 

Dne 10. listopadu 2011 

 

Zapsala:     ………………………………                    Předsedkyně školské rady:  ........………………………….            

                   Mgr. Lenka Jelínková                                                                       Mgr. Jarmila Kulhavá 

 


