
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 2019/2020 

Datum:  23. 10.2019 

Přítomni: Monika Zahálková; Mgr. Jana Kavalírová 
Květoslava Klinecká, Ludmila Hudcová 
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 2018/2019 
 

Školská rada projednala a schválila ředitelem školy předložený dokument „Výroční 
zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019“. 

 
 
 

2) Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2020 
 

Školská rada projednala návrh rozpočtu na kalendářní rok 2020 (provozní příspěvek 
zřizovatele na provoz školy, návrh investic pro rok 2020).  
Do návrhu investičních oprav pro rok 2020 byl zanesen požadavek na finanční 
prostředky potřebné pro realizaci: 

a) rekonstrukce chlapeckých sociálních zařízení v 1. a 2. patře pavilonu učeben; 
b) odstranění závad uvedených ve zprávě o revizi – Poličská 757, Hlinsko; 
c) výmalba - vybrané prostory budovy dislokovaného pracoviště školy Poličská 757, 

Hlinsko. 

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. 

  
 
 
 

3) Obnova vybavení školy v kalendářním roce 2019 
 

Ředitel školy informoval školskou radu o: 
- pracích spojených se zajištěním realizace výměny dvou kusů kuchyňské linky  

a instalace nové kuchyňského pultu (skříň na uložení potravin) ve cvičné kuchyňské  
na dislokovaném pracovišti školy; 

- připravované výměně stolních počítačů v odborné učebně informatiky na hlavní 
budově školy  (v návaznosti finanční možnosti školy budou poptány repasované 
počítače splňující požadované parametry nezbytné pro zajištění odpovídající kvality 
výuky); 



- připravované obměně učitelských stolů v kmenových třídách 1. stupně; 
- probíhajících pracích spojených s přípravou pro realizaci projektu „Odborná učebna 

přírodopisu ZŠ Ležáků, Hlinsko“. 
 

Současně informoval o provedené obnově podlahové krytiny ve 2 kmenových třídách 1. stupně 
(I. A, II. A). 
 

 
 
 

Usnesení: -  

Přílohy: - 
 
 
 
 
V Hlinsku dne 23. 10. 2019 
 
 
Zapsala: Květoslava Klinecká  …………………………………………….. 

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

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

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

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

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


