
Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Milín 

Konané dne:  24. 8. 2017 v učebně ZŠ Milín 

Přítomni:  Karel Křížek, Vladimír Vojáček, Ivana Vopěnková, Veronika Slivková, Zdeněk Háse, Renata Křížková, 

Jana Pižlová, Martina Štiplová 

Omluveni: Jaroslava Humlová 

Svolává: ředitel školy – Pavel Kopecký 

Host:  Hana Sladovníková- zástupkyně ředitele  

Program: 

1. Představení členů nové školské rady 

2. Projednání a schvalování jednacího řádu 

3. Volba předsedy 

4. Projednání Školního řádu 

5. Projednání Školního vzdělávacího programu 

6. Diskuse, informace zřizovatele, informace ředitele ZŠ 

7. Závěr 

1) Představení členů školské rady zvolených na období 2017 - 2020: 

     za zřizovatele: Jaroslava Humlová, Karel Křížek, Vladimír Vojáček 

     za rodiče žáků: Veronika Slivková, Ivana Vopěnková, Zdeněk Háse 

     za pedagogické pracovníky: Renata Křížková, Jana Pižlová, Martina Štiplová  

2) Projednání jednacího řádu předcházelo seznámení se s právními podklady určujícími činnost školské rady. Po té 

se školská rada seznámila s jednacím řádem: 

Volit místopředsedu? Ne – stačí předseda. 

 Připomínky k jednotlivým článkům a diskuse nad návrhy (způsob svolávání jednání, způsob schvalování, 

princip informování, ...) 

    Schválení jednacího řádu: hlasováním – 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

3) Volba předsedy – tajnou volbou, do zvolení předsedy. 

 Výsledek:  3x p. Vojáček 

   Po jednom hlase p. Vopěnková, p. Pižlová, p. Křížek a p. Háse 

   1 se zdržel 

Předseda nebyl touto volbou zvolen. 

   Opakovaná volba předsedy – tajnou volbou 

 Výsledek: 3x Vojáček 

   3x Křížek 

   1x Vopěnková 

   1 se zdržel 



Předseda nebyl touto volbou zvolen. 

    Další opakovaná volba předsedy – tajnou volbou 

 Výsledek: 4x Křížek 

   3x Vojáček 

   1 se zdržel 

Předseda nebyl touto volbou zvolen. 

    Další opakovaná volba předsedy – tajnou volbou 

 Výsledek: 6x Křížek 

   1x Vojáček 

   1 se zdržel 

     Předsedou školské rady se stává pan Karel Křížek. 

4) Projednávání Školního řádu 

 Školská rada se shodla na nutnosti změny. Během diskuse vyvstal požadavek na kompletní přepracování 

Školního řádu. Jednotlivé návrhy a navržené změny budou do Školního řádu zpracovány  a nový Školní řád bude 

předložen školské radě ředitelem školy ke schválení ještě v I. pololetí.  

                 Současné znění Školního řádu školská rada jednohlasně schválila. 

5) Projednání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

                Byly představeny zákonné změny, které byly zakomponované do ŠVP ZŠ Milín. Školská rada dostala 

informaci o pedagogickém sboru v novém školním roce, dále o týdenním fondu vyučovacích hodin ... 

                Vladimír Vojáček - vznesl požadavek nabídnout žákům 8. tříd nepovinný anglický jazyk (jakoukoli formou). 

Přislíbil plnou finanční podporu obce.  

                Školní vzdělávací program byl projednán. 

6) Diskuse a informace 

               Vladimír Vojáček – projekt rekuperace byl podán v novém „výhodnějším“ titulu, dotace schválena, 

realizace proběhne po dohodě se ZŠ v období 6-9/2018. 

 Podpora rodin – výzva MAS Podbrdsko – je žádoucí úzké zapojení školy (především poskytování klíčových 

informací o cílových rodinách); vybudování materiálního zázemí, sociální pracovníci (Příbram) 

              Pavel Kopecký – plánované zpoplatnění zájmových útvarů 

V diskusi bylo upozorněno na možné dopady v sociálně slabých rodinách.  

7) Závěr  

              Další zasedání nejpozději za účelem projednání a schválení výroční zprávy (povinnost ředitele předložit 

tento dokument do 15. 10.), svolá předseda.  

 

Zapsal: Pavel Kopecký                                                             Ověřovatel zápisu: Ivana Vopěnková  


