
Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Rudník, okres Trutnov dne 
30.8.2018 

 
Přítomni:  
Členové školské rady:   zástupci pedagogů:  zástupci zřizovatele: zástupci rodičů žáků: 
   Jana Levínská   Lukáš Skalský  Pavel Kaplan 

Ing. Petr Holubka     Markéta Sládková 
Mgr. Marcela Pavlíková    Martina Koucká 
      Lenka Kordová 
       
Omluveni: Martina Jirásková 

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová - ředitelka (host) 
*** viz prezenční listina 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Program schůze: 
 
1. Kontrola zápisu z minulé školské rady 
2. Co je nového ve škole 
3. Školní klub 
4. Školní řád 
5. Zhodnocení činnosti školské rady 
 
1. Kontrola zápisu z minulé školské rady 

- chodník (bezpečná cesta) ke škole: byl osloven p. Javůrek, aby se vyjádřil k řešení točny (návrh předložil p. Grund). Bohužel 
z důvodu dovolené p. Javůrka není k dispozici žádná odezva. Projednání je tedy posunuto na první zářijový týden, kdy p. 
Javůrkovi končí dovolená.  

Protože s Čepkovými nebyla stále dosažena konečná dohoda o vybudování chodníku, bylo odsouhlaseno, že Školská rada 
předloží doporučení zřizovateli k jednání o úpravu nebo odstranění zeleně z obecního pozemku kolem  Čepkových. Po této 
písemné výzvě a reakci Čepkových by se učinily další nezbytné kroky k dosažení vybudování bezpečného přístupu dětí ke 
škole. 

Byly podány další návrhy a nápady, jak učinit cestu bezpečnou, než bude chodník zbudován: namísto chodníku nastříkat 
čáru, po které by děti chodily směrem ke škole a ze školy. Děti by se tak nenásilnou cestou naučily chodit po správné straně 
a po vybudování chodníku by to pro ně nebyla tak razantní změna. Další návrhy se týkaly umístění retardéru či situování 
pracovníků, spadajících pod veřejnou správu, kteří by dopravu korigovali hlavně v ranních hodinách. 

Paní Kordová osloví vedení obce s dotazem na uzavření smluv o pracovní činnosti pro takovéto pomocné pracovníky (jaké 
by byly podmínky, pracovní náplň, pravomoci). Bylo zmíněno jméno p. Baláže, který by mohl vykonávat i pomocníka při 
práci na pozemku, opravě školy a dalších údržbových pracech. 

2. Škola během prázdnin – opravy, renovace, plány 
a) přístřešek na kolečka, záhony, střecha na velké kůlně 
b) zahradnické práce – úprava povrchu podél dráhy a u hřiště 
c) chodník podél běžecké dráhy a zámková dlažba u vstupu na dráhu 
d) oprava stropu garáže 
e) oprava schodů a obkladů v MŠ 
f) oprava podlahy v šatnách 1. Stupně 
g) zatahovací dveře v MŠ Myšky 
h) nové skříňky do 4. a 5. třídy 
i) oprava zářivek 
j) dřez ve skleníku 
k) údržba a oprava splachování 
l) malování budoucí 7. a 4. Třídy 
m) položení plastových desek na opěrnou zeď u hřiště k vytvoření sezení pro žáky 
n) nové 2 kontejnery na zahradu 
o) zalévání plodin ve skleníku a dalších rostlin na zahradě – česnek, rajčata, slunečnice, dýně 
p) vyvezení lapolu odbornou firmou 
q) mlhoviště v MŠ 



- bohužel výběrové řízení na vybudování nového hřiště v MŠ bylo 2x neúspěšné. Chystá se 3. kolo s tím, že případný vítěz 
započne stavební práce předběžně na jaře 2019. 
 
 
3. Školní klub 

Do místnosti v MŠ oddělení Berušky (která je nyní volná z důvodu nenaplnění kapacity – viz zápis z minulé ŠR), se přesunula 
družina a do uvolněné místnosti po družině je umístěn školní klub (dále jen ŠK). Je vypsáno výběrové řízení na vychovatelku, 
která by akceptovala poloviční pracovní úvazek a tomu odpovídající mzdu. V současné době je adeptkou paní Gábina 
Bendová (vedoucí kroužku PARKOUR). 

4. Školní řád pro rok 2018/2019 

Školní řád MŠ je doplněn o termíny na přezkoušení dětí, které v předepsaném věku nenavštěvují školku. Jinak je beze změn. 

Školní řád ZŠ byl zpracován v nové úpravě a kolektiv učitelů velmi dbal na to, aby byl i v souladu se současnou legislativou. 
Jak bylo uvedeno v minulém zápisu, kázeňské přestupky se řeší dle závažnosti samotného přestupku, je možné s rodiči 
uzavřít individuální výchovný plán žáka. Velkou novinkou jsou tzv. „alternativní opatření“, kdy při určitém druhu přestupku 
budou žákovi uloženy činnosti spojené např. s úklidem či další pomocné práce (vykonávané pod dohledem oprávněné 
osoby). 

ŠR byla se zněním Školního řádu seznámena – hlavně s jeho zásadními body a novinkami – a jednomyslně nový Školní řád 
schválila. 

ŠR rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019  

5. Zhodnocení činnosti školské rady 
Členové ŠR hodnotili tříletou spolupráci ze dvou hledisek: 

a) Technická podpora, komunikace, maily 
b) Obsah projednávaných bodů a jejich plnění, zajišťování 

Všichni členové ŠR se vyjádřili kladně k dosavadní spolupráci, ocenili včasné a pravidelné rozesílání podkladů a programů na 
jednotlivá jednání (členové tak měli možnost o navrhovaných tématech přemýšlet, připravit si svoje poznámky, případně je 
doplnit). Což umožňovalo rychlejší řešení jednotlivých bodů. Ocenila se také spolehlivost v docházce, většinou se sešla ŠR 
v plném počtu.  

P. Kaplan závěrem shrnul, že práci odvedli všichni a velmi si cení skutečnosti, že ŠR byla kolektiv, který rád spolupracoval a 
podílel se na řešení jednotlivých úkolů a nescházela se pouze na základě předpisu, vyplývajícího ze zákona.  Poukázal i na to, 
že během našeho působení jsme se setkali s úkoly zdlouhavými a plnými překážek a ne vždy se je podaří během určeného 
období vyřešit – chodník pro žáky ke škole. I to je ale součást běžného životního koloběhu. 

Závěrečné slovo měla paní ředitelka, která uplynulé tři roky označila pocitově jako období spolupráce s lidmi, kteří mají ke 
škole a k učitelskému sboru vztah, mají si o problematice školy co říci a zároveň mají zájem spolupracovat, jsou otevřeni 
diskusi a následně i řešení případných problémů. 
 
 
TERMÍN DALŠÍ SCHŮZKY:  ???? 
 
 
Dne 30.8.2018 zapsala Markéta Sládková 
Dne ……………….. zkontroloval a doplnil Pavel Kaplan 


