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  RADA  ŠKOLY  ZŠ  M.J.HUSA  A  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  HUSINEC 

 
Věc:  Program zahajovací  schůze RŠ – 12 .leden  2012          

 
1) Zahájení a přivítání přítomných, seznámení s programem. 

              

2) Informace o poslání a úkolech školské rady (školský zákon a jeho novelizace ze 

dne 20. 12. 2011). 

 

3) Volba předsedy školské rady 2012 – 2014 

 

4) Profilové materiály školy 

                  Organizace školního roku 2011 /201 

                   Minimální preventivní program 2010 / 2011   

                   Plán environmentálního vzdělávání a osvěty 2010 /2011  

                   Plán výchovného poradce 2010 / 2011 

                   Plán vzdělávání pedagogických pracovníků 2010 / 2011 

 

5) Projekt „Peníze školám“- realizace 

 

7)   Návrh provozního rozpočtu  školy 2012 

 

8)   Diskuze 

 

9)  Usnesení a závěr zahajovacího zasedání RŠ  

 

 

 

ZÁPIS č. 1 /2012 
z  jednání  Rady  školy  ZŠ M.J.Husa a MŠ Husinec 

ze  dne 12. ledna  2012, konané  od  14,30 hod. v budově školy   
=================================================================== 

 

Přítomni :   Ing.  Heinzl, Ing. P. Pěsta, p. Pluhařová, p. Kovářová, Ing. Linzmajer, Ing. Jaroš   

Omluveni:   - nikdo  

Přizváni:      Mgr. Kuneš  - ředitel školy 

 

Programová  náplň ( viz příloha): 

 

Veškeré podkladové materiály byly členům rady předloženy v programové složce. 

 

 

ad 1)   Vzhledem k tomu, že se jednalo o první jednání, přítomné   přivítal,   seznámil   

s  programem   a   předloženými  materiály dle  § 168, odst. 7  ŠZ č. 561/2004 ředitel školy 

Mgr. Kuneš.  

 

ad 2)  Prvním materiálem, který  ředitel školy okomentoval, byla informace o poslání a 

úkolech školské rady, včetně jeho novelizace  ze dne 20.12.2011.  V provedené analýze 

upozornil na nejdůležitější části a potřeby, které budou řešeny v následujícím období  
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(rozpočty, výroční zpráva o hospodaření v roce 2011, případné výběrové řízení na ředitele, 

pokud zřizovatel a RŠ nerozhodne jinak). 

           

  ad 3) Třetí bod jednání se týkal nejdůležitější části, a to zvolení vedení RŠ na léta 

  2012-214.  Možnosti volby – proklamací, tajnou volbou předložil členům ředitel školy. 

   Rozhodnutí bylo jednomyslné – proklamací.  

   Poté noví zástupci RŠ navrhli kandidáty:  - předseda Ing. P. Pěsta, zástupce Ing. V. Heinzl, 

   jednatelka M. Pluhařová. 

   Všichni jmenovaní byli postupně  zvoleni  5 hlasy (navržení se zdrželi hlasování).     

          

ad 4) V návaznosti na potřebu přehledu o provozu a výchovně vzdělávací práci školy 

předložil ředitel všem přítomným profilové materiály: 

Organizaci školního roku  2011/2012  a  další  specifické  materiály - Preventivní program, 

Plán  environmentálního vzdělávání  a  osvěty, Plán výchovného poradce, Plán vzdělávání 

pedagogických pracovníků s komentářem k personálnímu zabezpečení školy  a informaci  

dalších podkladech, které se v průběhu roku i let  průběžně mění a  aktualizují - Strategický 

plán školy,  Koncepce multimédií atd. ( viz přílohy). 

 

ad 5) Informace o projektu „Peníze školám“ se týkala průběžného plnění realizace, konkrétně  

 zabezpečení materiálních úkolů z  hlediska mediální techniky a návazného vzdělávání 

učitelů, včetně přípravy DUM (digitální učební materiály pro žáky). 

 

   

ad 6)  Podkladový materiál  k navrženému provoznímu rozpočtu školy vyvolal širokou 

diskusi   reagující zejména na  potřebu  šetření  energiemi  (plyn, elektrika, voda)  a návazně  

potřeby  napomoci  z  hlediska zateplení budovy školy. 

 

ad 8)   Rozprava: - vystoupení členů rady navazovalo na  předložené  materiály konkrétními  

dotazy,  návrhy  a doplňky.  

  

p. Heizl:  - informace o pomoci škole při řešení zateplení budovy školy a technických 

požadavků na ústřední vytápění (čidla, měřáky…) 

- požadavek informace k dokončení prostoru školní zahrady (úpravy) v následujícím 

období 

- požadavek otevření areálu školy o víkendech  pro husinecké děti 

 

p. Pěsta : -  přítomné blíže seznámil s problematikou vytápění školy plynem a 

připravovanými úpravami, včetně problémů týkajících se vnitřních rozvodů a především 

potřeby   půdní  tepelné izolace 

 

p. Kovářová :  - v návaznosti na danou problematiku informovala o problémech chladu 

v přízemí MŠ (sborovna, WC) a tělocvičně školy ve večerních hodinách. 

 

p. Linzmajer: - reagoval na problematiku stravování ve ŠJ, nutnou a uvážlivou skladbu 

 jídelníčku (nelze předkládat dětem  3x za s sebou například játra). 

 

p. Pluhařová: - požadavek na spolupráci školy v době Husových oslav  

 

 p. Jaroš : - osvětlil některé dotazy provozu a úklidu okolí školy se žáky, včetně 

problematických návštěv dospívající mládeže v areálu školy (podvečerní, víkendové období). 
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 p. Kuneš:  -shrnul jednotlivé připomínky, slíbil připravit podkladové materiály a řešení  

   připomínek v rámci pedagogického sboru, informoval o chodu žákovského parlamentu, 

nejčastějších požadavcích žáků (exkurzní činnost…), poděkoval přítomným za aktivní účast 

na jednání RŠ a popřál novému vedení vše nejlepší v realizaci potřeb školství v Husinci. 

                           

Návrh  na  usnesení: 
 Rada  školy  po  projednání  a  hlasování: 

 

- bere na vědomí 

 

1) Splnění úkolů z hlediska realizace voleb do Rady školy. 

2) Předložené dokumenty školy na rok  2011/2012. 

3) Informace k projektu „Peníze školám“. 

4) Organizační zajištění akcí školy ve II. pololetí školního roku  2011/2012. 

5) Realizaci voleb vedení RŠ na léta 2012-2014 

6) Zvolení předsedy RŠ, Ing. P. Pěsty, zástupce Ing. V. Heinzla a jednatelky  

      paní M. Pluhařové 

7) Veškeré předložené materiály k chodu a aktivitám školy. 

 

             

            -schvaluje 

1) Volbu vedení RŠ na  léta   2012 -  2014 

2) Organizační zajištění akcí ve II. pololetí školního roku  2011/2012 

3) Podněty a připomínky členů RŠ k provozním úkolům a rozpočtu 2012 

 

              

             -ukládá 

1) Řediteli školy -  uváženě  plnit úkoly z hlediska hospodaření školy a průběžně 

informovat radu školy.   

2) Podkladové materiály a rozbory předkládat v požadovaných termínech 

vedení města a dalším orgánům. 

3)  Vedení školy –   důsledně  zvažovat a  postupně  plnit  požadavky 

realizovaných plánů a projektů a v případě potřeby oslovit RŠ. 

4) Řediteli školy, připravit koncepci další realizace úprav školní zahrady   

7) Předsedovi a zástupci předsedy ŠR, informovat o jednání ŠR starostu obce a 

následně radu Města Husinec. 

                      

              Tím byl program jednání vyčerpán.  Jednání bylo ukončeno v 16,45 hodin. 

 

                                           

                                                                                                            

  …………………………………..                                      …………………………………..        

                                                                                                       

  Zapsala:                                                                                            Ing. Pavel Pěsta 

  M.Pluhařová, jednatelka RŠ                                                               předseda ŠR 

                                        

 

 Husinci dne: 12.1. 2012 

 

            

 

 


