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Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 6. 9. 2022 
 

Místo konání:  ředitelna ZŠ 

Datum a čas konání: 6. 9. 2022 – 16:30 h 

 

Přítomni:  Mgr. Markéta Barschová 

   Mgr. Alois Čechák 

   Ing. Štěpán Vitásek 

Ing. Libuše Kováříková 

PhDr. Mgr. Miroslav Hanuš 

p. Dalibor Bajgr  

Vladimíra Poláčková, DiS. 

Program: 

1.) Informace o zvolených členech školské rady 

Toto ustavující zasedání školské rady svolala nová ředitelka školy Mgr. Markéta Barschová, 

MBA (první zasedání svolává ředitel školy, všechna následující předseda rady.) 

V návaznosti na ukončení pracovního poměru paní Ing. Jaroslavy Salajové byl pedagogickým 

sborem dovolen do školské rady Mgr. Alois Čechách (většinou 19 hlasů). 

Jednomyslně byl školskou radou zvolen předseda školské rady PhDr. Mgr. Miroslav Hanuš.  

Za zřizovatele zůstávají členy školské rady Ing. Štěpán Vitásek a p. Dalibor Bajgr. 

Z řad rodičů jsou členy školské rady dále Ing. Libuše Kováříková a pí Vladimíra Poláčková.  

 

2.) Výroční zpráva 

Výroční zprávu za školní rok 2021/2022 zpracoval ředitel ZŠ Břidličná Mgr. Mirosav Šimůnek 

jako ředitel v uplynulém školském roce. Výroční zpráva byla zaslána členům školské rady před 

tímto zasedáním v neměnném pdf formátu ke schválení.  

Bylo připomenuto, že výroční zpráva by měla být schválena školskou radou do 15. 10. 2022. 

 

3.) Novinky v novém školním roce 

Paní ředitelka informovala o změnách v pedagogickém sboru: 

- Mgr. Dobrozemskou nahradila na 1. stupni Mgr. Petra Prchlíková (třídní učitelka 1. A), která 

dosud učila v Horním Benešově. 

- Ing. Salajovou nahradil na 1. stupni Mgr. Alois Čechák. 

- Tělocvik místo Mgr. Šimůnka bude učit Ing. Strážnický a paní Nováková (asistentka 

pedagoga). 

- Paní ředitelka zdůraznila, že všichni současní pedagogičtí pracovníci mají požadovanou 

aprobaci.  

Paní ředitelka informovala o záměrech kroužků a sportovních oddílů v novém školním roce, 

proces nabídky zájmových kroužků je zatím v běhu, zjišťuje se zájem dětí a hledají se 

dobrovolníci pro vedení těchto školních aktivit.  
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Dále paní ředitelka připomenula letmo finanční situaci školy, kdy se objekt školy bude 

v následujícím roce potýkat s vysokými cenami energií a topení, pozornost tedy bude věnována 

hledání řešení formou úspor i řešení rizik z toho vyplývajících.  

Paní ředitelka informovala členy školské rady o novém komunikačním kanálu školy s veřejností, 

kdy vedle webových stránek školy byl o prázdninách spuštěn i facebookový profil školy, který 

umožňuje i zpětnou vazbu.  

Dále paní ředitelka informovala členy školské rady o záměru zvážit pro další prázdniny možnost 

spolupráce na organizování příměstských táborů v prostorách školy. Dále připomenula 

výpomoc školy v závěru prázdnin školce, kdy stavební práce na školce nebyly včas ukončeny a 

školka musela zůstat uzavřena.  

Dále novým předsedou shrnuto všem členům školské rady poslání školské rady: 

„Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Projednává 

návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje 

opatření ke zlepšení hospodaření.“ 

4.) Další zasedání 

Další zasedání školské rady bude svoláno jejím předsedou v případě potřeby.  

 

Zapsala: Ing. Libuše Kováříková 

V Břidličné, dne 6. 9. 2022 


