
Zápis ze zasedání školské rady 6. 4. 2018 
 
Přítomni: MUDr. Josef Tillich, JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Mons. Václav Vrba,  
Mgr. Štěpánka Tomčalová, Mgr. Anna Šrámková, Mgr. Václav Trčka 
 
Host: Ing. Ludvík Kostelanský (ředitel školy) 
 
Program: 
1. Zahájení  
2. Výsledky voleb do školské rady  
3. Volba předsedy školské rady  
4. Projednání jednacího řádu školské rady  
5. Zpráva o hospodaření 2017 - rozdělení hospodářského výsledku 
6. Rozpočet 2018 
7. Činnost školy v 1. pololetí 2017/2018 
8. Zápis žáků do 1. ročníku 
9. Plán akcí ve 2. pololetí 2017/2018 
10. Účast školy v projektech 
11. Opravy o prázdninách 
12. Různé 
 
Průběh zasedání: 
 
      1. Zahájení 
 
Jednání zahájil Ing. Ludvík Kostelanský, který přítomné seznámil s programem. 

2. Výsledky voleb do školské rady 

Ředitel školy informoval o výsledcích voleb do školské rady. Jako zástupkyně pedagogických 
pracovníků byly zvoleny Mgr. Štěpánka Tomčalová a Mgr. Anna Šrámková. Jako zástupci 
nezletilých žáků byli zvoleni MUDr. Josef Tillich a Mgr. Václav Trčka. 
 
      3. Volba předsedy školské rady 
 
Usnesení: 
Školská rada zvolila svého předsedu, kterým se stal MUDr. Josef Tillich. 
 

5 pro, 0 proti, 1 zdrž. 
      4. Projednání jednacího řádu školské rady  
 
Usnesení: 
Jednací řád školské rady byl v předloženém znění schválen. 

6 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

5. Zpráva o hospodaření v roce 2017 - rozdělení hospodářského výsledku 

Ředitel školy informoval školskou radu o hospodaření CZŠ v roce 2017 a o návrhu na 
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 191.833 Kč. 
 
 



 
Usnesení: 
Školská rada projednala zprávu o hospodaření za rok 2017. 

6 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

6. Rozpočet roku 2018 

Ředitel školy informoval školskou radu o rozpočtu na rok 2018. 
 
Usnesení: 
Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2018. 

6 pro, 0 proti, 0 zdrž. 

7. Činnost školy v 1. pololetí 2017/2018 

Ředitel školy informoval o akcích v 1. pololetí 2017/2018 (viz Přehled akcí 2017/2018). 
 

8. Zápis žáků do 1. ročníku  

Ředitel školy seznámil školskou radu s průběhem zápisu žáků do 1. ročníku. Celkem se 
dostavilo 56 dětí se zákonnými zástupci a bude možné otevřít dvě plné třídy 1. ročníku. 
 

9. Plán akcí ve 2. pololetí 2017/2018 

Ředitel školy informoval o plánovaných akcích ve 2. pololetí. 
 

10. Účast školy v projektech 

Ředitel školy informoval o podaných žádostech na projekty IROP, do kterých je CZŠ 
zapojena – realizace nové učebny přírodovědy a ve spolupráci s MAS vybudování nové 
školní wifi a nové specializované učebny PC. Velmi kladně byla hodnocena účast na projektu 
MŠMT podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.  

11. Opravy o prázdninách 

Ředitel školy informoval o plánovaných opravách v průběhu prázdnin: 
• Rekonstrukce WC v nové budově 
 

12. Různé 
 

Ředitel školy seznámil školskou radu s plánovanou oslavou 10. výročí od zahájení činnosti 
CZŠ, která se bude konat dne 22.09.2018. 
 
Zapsal: Mgr. Václav Trčka 
Schválil: MUDr. Josef Tillich 
 


