
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 13. října 2016 
 

Přítomni:  
Mgr. Markéta Bajerová – zástupci rodičů 

Ing. T. Franců, Ing. Karel Kratochvíle – zástupci zřizovatele 

Mgr. Y. Zuntová, Mgr. A. Bláhová – zástupci pracovníků školy 

Mgr. P. Koc, Mgr. M. Trpáková, Mgr. M. Janovský – vedení školy 

 

Omluveni: 

Bc. Ilona Vazačová – zástupci rodičů 

 

PROGRAM A ZÁVĚRY: 

1.  Výroční zpráva o činnosti ZŠ. J. K. Tyla Písek ve školním roce 2015/16 
Návrh Výroční zprávy obdrželi členové ŠR elektronickou poštou předem, ředitel školy 

okomentoval stěžejní oblasti a zodpověděl dotazy. Jednotliví členové ŠR se vyslovili 

pozitivně k dosavadní činnosti ředitele školy a výsledkům školy. 

1.1  ŠR schválila a přijala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy ve 

školním roce 2015/16 (č.j. JKT 657/2016). 

 

2.  Vlastní hodnocení školy ve školním roce 2016/2017 

S plánem vlastního hodnocení školy ve školním roce seznámil členy ŠR ředitel školy. 

Ředitel školy komentoval výsledky průběžných anket zadávaných přes eŽK. 

2.1  ŠR nemá připomínky ke struktuře a metodice vlastního hodnocení školy 

 

3.  Hospodaření školy a Návrh rozpočtu školy na r. 2017 

Zprávu zpracovanou hospodářkou školy podal ředitel školy. 

Údaje o hospodaření školy ve školním roce 2015/2016 jsou součástí předložené výroční 

zprávy. Škola podala návrh rozpočtu na r. 2017, v němž reflektuje všechny potřeby 

vyplývající z prověrek BOZP a zjištění kontrolních orgánů. 

3.1  Školská rada projednala návrh rozpočtu školy na rok 2017, nenavrhla žádné 

opatření ke zlepšení hospodaření. 

 

4.  Statistická hlášení 2016 

Zástupce ředitele Mgr. Miroslav Janovský seznámil přítomné s údaji v zahajovacích 

výkazech a statistických hlášeních pro MŠMT ČR. 

4.1  Školská rada bere na vědomí. 

 

5.  Zapojení do projektů 

 Ředitel školy informoval o zapojení školy do projektu OP VVV – výzvy č. 

02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony 

pro MŠ a ZŠ I. 

 Ředitel školy informoval o zapojení školy do projektu Fandíme zdraví 

http://www.vimcojim.cz/cs/aktuality/Fandime-zdravi,-aneb-co-se-v-mladi-

naucis!__s599x9936.html  

 Zástupce ředitele školy Mgr. Janovský informoval o zapojení do projektu Hodina 

sportu navíc http://www.msmt.cz/sport/realizace-pokusneho-overovani-ucinnosti-
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programu-hodina a Junior NBA http://www.jrnbaleague.cz/jr-nba-league-v-ceske-

republice/  

5.1 Školská rada bere na vědomí a oceňuje snahu ředitele školy zapojovat se do 

projektů zvyšujících vzdělávací standard a vzdělávací příležitosti. 

 

Zapsala:  

Mgr. A. Bláhová 

 

Ověřila: 

Mgr. Markéta Bajerová, předsedkyně ŠR 

 

Příloha: 

Listina přítomných 

 

http://www.jrnbaleague.cz/jr-nba-league-v-ceske-republice/
http://www.jrnbaleague.cz/jr-nba-league-v-ceske-republice/

