
Zápis z jednání školské rady Základní školy a mateřské školy Dobrovice dne 13.2.2018 

Přítomni:  Mgr. Jan Honců, Mgr. Josef Hrobník, Mgr. Václav Volf, Mgr. Iveta Sedláčková, Ivana 
Richtrová, Alena Baldová, MUDr. Věra Kouklová, Pavla Šuláková, Luboš Vostrý 
(příchod v 17 hod) 

Hosté: Ing. Jana Čejková, ředitelka ZŠ a MŠ Dobrovice, Ing. Alena Kroupová 
 
Program jednání: 

1. Úvod, schválení programu jednání 

Hlasování:   všichni pro (8 pro- 0 proti - 0 zdržel se) 

Závěr: Program jednání schválen.  

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu: 

Do funkce zapisovatele navržena Mgr. I. Sedláčková (hlasování  8-0-0) 
Do funkce ověřovatele navržen Mgr. Václav Volf (hlasování  8-0-0) 

 
Závěr: Zapisovatelem pro tuto schůzi zvolena Mgr. I. Sedláčková, ověřovatelem zápisu z jednání 

zvolen Mgr. V. Volf 

3. Volba předsedy školské rady 

Byl podán jediný návrh – Mgr. J. Honců (hlasování 7-0-1) 
 
Závěr: Předsedou školské rady na toto funkční období byl zvolen Mgr. J. Honců. 

4. Projednání zprávy o hospodaření školy za rok 2017 
Doplňující informace poskytla ředitelka školy:  

- využití hospodářského výsledku (rozdělen do Fondu odměn a Rezervního fondu) 

- vysvětlen vyšší odběr vody v MŠ – zde se myje nádobí, pere ložní prádlo a ručníky 

Závěr: Zpráva o hospodaření byla projednána a doporučena ke schválení Radě města    

                                                                                                           (hlasování 8-0-0) 

5. Aktuální informace ze ZŠ a MŠ Dobrovice 

- Navýšení kapacity školní družiny na 120 žáků 

- Informace o projektu Šablony pro ZŠ a MŠ  

- Informace o zápisu do 1. tříd 

- Informace o průběhu kontroly ČŠI – zatím jen ze závěrečného pohovoru 

(vyzdviženo – ŠVP, výchovné poradenství, prevence patologických jevů, výuka ČJ; 

zlepšení výsledků vzdělávání, uskutečněno 31 hospitací,..) 

- Paní ředitelka oznámila odchod do důchodu 

 

6. Různé, diskuse 

- v 5. a 9. ročníku testování Kalibro – srovnání mezi třídami a školami – testy zaměřené na 

čtenářskou a matematickou gramotnost a AJ 

- zájem žáků 9. r. o studium na SŠ – nutnost testů z ČJ a M, nízký zájem o učební obory 

7.  Volba zástupce ŠR do připravované komise pro volbu nového ředitele školy 

- doporučen Mgr. J. Hrobník  (8-0-1) 

Zapsala: Mgr. Iveta Sedláčková    ověřil: Mgr. Václav Volf 


