
 

 

Zápis 

 ze schůze Školské rady Základní školy Nový Hrozenkov, okres Vsetín 

 

Datum: 12. září 2018, od 15.00h ve sborovně školy 

 

Přítomni:  

Za zřizovatele Městys Nový Hrozenkov:  Ing. Kristina Pekařová, Martin Strnadel 

Za rodiče:  Jana Stančíková, Petr Václavík 

Za pedagogický sbor: Eva Blahová, Mgr. Oldřich Pavelka a ředitel školy Mgr. Igor Haša 

Nepřítomni: 0 

 

Program jednání: 

1. Přivítání členů školské rady 

2. Volba nového předsedy školské rady. 

3. Zpráva o výstavbě nové tělocvičny 

4. Spolupráce se spolkem Rozina 

5. Diskuse 

6. Závěr schůze 

1. Přítomné  členy nově ustavené školské rady , kteří  byli na tuto schůzi písemně pozváni přivítal   

ředitel školy Mgr. Igor Haša. 

2. Protože se jednalo o první setkání členů nově zvolené školské rady, následovala volba předsedy. 

Tím byl zvolen Mgr. Oldřich Pavelka. 

3. Ředitel školy informoval členy školské rady  v jaké fázi jsou plány na výstavbu nové tělocvičny. 

Projekt j na její stavbu je již několik měsíců hotový, pokud by byl vyhlášen nějaký projekt ministerstva 

školství  nebo ministerstva pro místní rozvoj, jehož dotační titul by tato stavba splňovala a byla 

schválena spoluúčast městyse, mohlo by se začít stavět. 

4. Bylo konstatováno, že spolupráce se spolkem Rozina dětem je stále na velmi dobré úrovni a i 

nadále bude pokračovat. 

 



 

 

5. Diskuse probíhala průběžně mezi jednotlivými body jednání. Jednáno bylo o těchto záležitostech: 

   - v hale by mohla být i lezecká stěna 

   - v blízké budoucnosti by bylo dobré navázat na opravu chodníků před školou, to znamená 

     opravit stejným způsobem i chodník před okny staré budovy. 

   - revitalizovat park před školou včetně nové zeleně a laviček 

   - natřít nebo vyměnit okna ve staré budově školy, na oknech instalovat nové venkovní žaluzie, 

     následně budovu nově omítnout. 

6. Ředitel informoval školskou radu, že předloží do 15. října výroční zprávu školské radě. Dokument 

bude zaslán v elektronické podobě. Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období 

předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se 

předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 

14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole. 

Informace o schválení nebo připomínky k výročné zprávě budou předány předsedovi školské rady, 

který je předloží řediteli.  

7. Na závěr schůzky bylo domluveno, že nový předseda školské rady bude mít kontakty na její 

mimoškolní členy, aby mohl svolat další jednání rady.  Protože se počátkem příštího měsíce konají volby 

a následně se bude vytvářet nové zastupitelstvo, termín příštího jednání školské rady byl domluven na 

jaro roku  2019.           

 

 

 

V Novém Hrozenkově dne 12. Září 2019 

 

         Mgr. Oldřich Pavelka, v.r. 

předseda školské rady 


