
ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLINSKO, LEŽÁKŮ 1449, OKRES CHRUDIM 

SE SÍDLEM LEŽÁKŮ 1449, 539 01 HLINSKO 
 

2. zasedání školské rady ve školním roce 2022/2023 

Datum:  12. 10. 2022 

Přítomni: Monika Zahálková; Mgr. Jana Kavalírová 

MUDr. Michaela Ročková, Radka Niklová 

Bc. Věra Sokolová; Bc. Martin Vtípil, DiS.  

Nepřítomen:   - 

Hosté:  Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA 
 

 

 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 
 

Školská rada projednala a schválila ředitelem školy předložený dokument „Výroční 

zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022“. 

 

 
 

2) Realizované investiční akce / projekty 
 

a) V průběhu školního roku 2021/2022 byl zrealizován projekt „Odborná učebna 

zeměpisu ZŠ Ležáků, Hlinsko“ v celkové hodnotě 589 457,42 Kč.  V rámci projektu  

proběhla modernizace odborné učebny umožňující rozvíjení dovedností žáků 

objektivně a spolehlivě zjišťovat, vytvářet a ověřovat hypotézy a propojení 

přírodních, sociálních a hospodářských aspektů světa.  Vhledem k charakteristice 

vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů Vlastivěda a Zeměpis probíhá výuka těchto 

předmětů v odborné učebně.  

 

 

3) Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2023 
 

Školská rada projednala návrh rozpočtu na kalendářní rok 2023 (provozní příspěvek 

zřizovatele na provoz školy, návrh investic pro rok 2023).  

Do návrhu investičních oprav pro rok 2023 byl zanesen požadavek na finanční 

prostředky potřebné pro realizaci následujících investičních akcí: 

a) příprava kmenové třídy v pavilonu učeben pro žáky 4. ročníku; 

b) výměna drátoskleněné výplně a protipožárních dveří oddělujících jazykovou učebnu  

od společných prostor; 

c) rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu mimoškolní výchovy (pavilon školní 

družiny a přípravných tříd); 



d) výmalba prostor v budově školy (na obou pracovištích školy); 

e) oprava fasády u hlavního vchodu do budovy školy; 

f) ve výhledu dvou let je třeba počítat s dokončením rekonstrukce sociálních zařízení 

v pavilonu. 

Návrh výše příspěvku na provoz vychází z reálných nákladů spojených s činností školy,  

z požadavků zákonných zástupců žáků průběžně zjišťovaných během školního roku  

a z protokolů navazujících na kontroly provedené příslušnými kontrolními orgány. 

 

 

4) Počet žáků ve školním roce 2022/2023 
 

Ředitel školy seznámil školskou radu s počtem žáků školy ve školním roce 2022/2023: 
 

a) Základní škola, Ležáků 1449    271 žáků; 

z toho dětí v přípravné třídě přípravná třídě  27 dětí; 

b) Základní škola, Poličská 757    33 žáků. 

 

 

5) Personální zabezpečení činnosti školy ve školním roce 2022/2023 
 

a) Ve školním roce 2022/2023 byli přijati: 

- pedagogický pracovník, třídní učitelka I. B 

- pedagogický pracovník, vychovatelka školní družiny 

- nové asistentky/asistenti pedagoga (na dislokovaném pracovišti ve školním roce 

2022/2023 působí 9 asistentů/asistentek pedagoga, na hlavním pracovišti  

pak 7 asistentů/asistentek pedagoga) 

- provozní zaměstnanec, od 01. 10. 2022 přijat na poloviční úvazek na úklid  

 
 

 

 

6) Žádost o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků u školského zařízení „Školní 

družina“ 
 

Dne 30. 09. 2022 byla na Krajský úřad Pardubického kraje doručena žádost o navýšení 

nejvyššího povoleného počtu žáků u školského zařízení „Školní družina“ ze stávajícího 

počtu 150 žáků na 170 žáků. 

Škola již není aktuálně schopna z důvodu dosažení nejvyššího povoleného počtu žáků  

ve školském zařízení zajistit zájmové vzdělávání pro všechny zájemce. Pro děti zařazené 

do přípravných tříd i žáky 1. - 3. ročníku je možnost přihlášení a jejich přijetí do školní 

družiny s ohledem na jejich věkové dispozice a pracovní povinnosti rodičů nezbytností. 

V případě dojíždějících žáků je přijetí do školní družiny žádoucí i u žáků 4. a 5. ročníku.  

 

 

 

 



7) Vytvoření nového oddělení školní družiny 
 

Aktuálně byly zahájeny práce spojené s přesunutím odborné pracovny informatiky  

do 2. patra pavilonu učeben. Odborná pracovna bude nyní s ohledem na přesuny žáků 

umístěna strategičtěji a současně dojde k uvolnění prostoru v pavilonu mimoškolní 

výchovy, který bude vhodně nově využíván jako herna školní družiny. 

Školní družina tak bude od školního roku 2023/2024 disponovat 4 hernami, 

společenskou místností, 2 kmenovými třídami přípravné třídy a výtvarnou a keramickou 

dílnou.  

 

 

 

 
 

Usnesení: -  

Přílohy: - 

 

 

 

 

V Hlinsku dne 12. 10. 2022 

 

 

Zapsal: MUDr. Michaela Ročková  …………………………………………….. 

Ověřila: Monika Zahálková   …………………………………………….. 

Mgr. Jana Kavalírová    …………………………………………….. 

Bc. Věra Sokolová     …………………………………………….. 

Monika Zahálková    …………………………………………….. 

Radka Niklová    …………………………………………….. 

Bc. Martin Vtípil, DiS.   …………………………………………….. 


