
ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, JEJÍŢ ČINNOST VYKONÁVÁ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLINSKO, LEŢÁKŮ 1449, OKRES CHRUDIM 

SE SÍDLEM LEŢÁKŮ 1449, 539 01 HLINSKO 

 

2. zasedání školské rady ve školním roce 2016/2017 

Datum:  02. 11.2016 

Přítomni: Dita Kostelecká; Monika Zahálková 

Květoslava Klinecká, Ludmila Hudcová 

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

Nepřítomen:   - 

Hosté:  Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda 

 

 

Program jednání: 

1) Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 
 

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 

2015/2016. 
 

 

2) Personální změny 

Ředitel školy seznámil školskou radu s personálními změnami, které se uskutečnily na 

začátku školního roku 2016/2017. 
 

Mgr. Martina Šallyová – výuka vzdělávacího oboru Anglický jazyk 
 

Mgr. Jana Vašíčková – výuka vzdělávacího oboru Anglický jazyk a Hudební výchova  

 

3) Připravované projekty 

Školská rada byla informována o spolupráci s Místní akční skupinou Hlinsko  

a o přípravě podkladů pro podání žádosti o finanční podporu při realizaci projektu 

„Rekonstrukce odborné pracovny fyziky a chemie“ a „Revitalizace cvičné kuchyňky“. 

Dále byla informována o podání žádosti o zapojení 3 žáků do projektu „Obědy pro děti“. 

 

4) Čerpání rozpočtu za kalendářní rok 2016 

Ředitel školy seznámil školskou radu s čerpáním rozpočtu za kalendářní rok 2016. 

 

5) Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2017 

Školská rada projednala návrh rozpočtu na kalendářní rok 2017 (provozní 

příspěvek zřizovatele, návrh investic pro rok 2017).  

Do návrhu investičních oprav pro rok 2017 byl stanoven požadavek na finanční 

prostředky potřebné pro rekonstrukci sociálních zařízení v pavilonu učeben, druhou 

etapu výměny dlažby v prostorách šaten, opravu střechy a výmalbu.  



Návrh rozpočtu 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. 

  
 

 

 

 

 

 

Usnesení: -  

 

Přílohy: - 

 

 

V Hlinsku dne 02. 11. 2016 

 

 

Zapsala: Monika Zahálková  …………………………………………….. 

 

Ověřil: Bc. Martin Vtípil, DiS. …………………………………………….. 
 

Dita Kostelecká   …………………………………………….. 

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

Květoslava Klinecká   …………………………………………….. 

Ludmila Hudcová   …………………………………………….. 

 


