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Zápis z jednání školské rady 

 
při Základní škole Hrádek u Sušice, okres Klatovy 

 
Dne: 5. 11. 2012 
 
Místo: ředitelna ZŠ Hrádek u Sušice 
 
Přítomni: Václava Němcová, Ing. Michal Klíma, Mgr. Martin Roučka 

 
Program: 
 

1. Projednání Výroční zprávy školy 
2. Projednání inspekční zprávy ČŠI 
3. Projednání úpravy (aktualizace) ŠVP 
4. Podání informací k dotazníkovému šetření 
5. Další volné návrhy, diskuze 
6. Závěr 

 
Další setkání školské svolal předseda školské rady Mgr. Martin Roučka. Rodiče ve školské radě 

zastupuje paní Václava Němcová, zřizovatele Ing. Michal Klíma a školu Mgr. Martin Roučka. 
Na začátku v 15:00 předseda školské rady Martin Roučka přivítal všechny přítomné a konstatoval, 

že jsou přítomni všichni tři členové a školská rada je usnášení schopná. Poté seznámil přítomné 
s návrhem programu jednání, který byl následně jednomyslně schválen.  

 
1. Prvním bodem programu jednání bylo projednání Výroční zprávy. Členové rady byli 

seznámeni s obsahem zprávy a jejich upřesňující dotazy byly zodpovězeny. 
- Školská rady schvaluje Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2011/2012 3 hlasy 

pro. 
 
2. Školská rada projednala a vzala na vědomí inspekční zprávu ČŠI, která provedla kontrolu 

školní dokumentace dne 10. 10. 2012.  
- Školská rada bere zprávu ČŠI na vědomí. 

 
3. Dle Opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT – 1236/2012-22 ze dne 

18. ledna 2012 se s účinností od 1. září 2012 stávají Standardy pro základní vzdělávání 
jako příloha č. 1 platnou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání. Proto i školní vzdělávací program (ŠVP) je nutné aktualizovat a Standardy jsou 
přiřazeny jako příloha č. 1.  
- Rada tuto aktualizaci schvaluje 3 hlasy pro. 

 
4. Předseda školské komise Martin Roučka připomněl přítomným výsledky dotazníkového 

šetření ohledně školní jídelny, které proběhlo v loňském školním roce. O realizaci 
dotazníku rozhodla školská rada na svém posledním zasedání 8. 2. 2012. Informoval o 
výsledcích dotazníku, jejich zveřejnění a o předání výsledků vedoucí školní. Vzhledem 
k faktu, že školní jídelna není součástí organizace ZŠ Hrádek, není možné v této věci více 
udělat. 
- Školská rada bere informaci na vědomí. 



 
5. Žádné další návrhy školská rada neřešila a diskuze se nesla pouze v obecném duchu a 

předseda školské rady informoval o postupu při realizaci projektu EU peníze školám.  
 

6. Na závěr předseda školské komise poděkoval všem přítomným a jednání ukončil v 16:10. 
 
 
 
        
Mgr. Martin Roučka ____________________ 
 
Václava Němcová ______________________ 
 
Ing. Michal Klíma ______________________                    
 


