
Zápis ze zasedaní školské rady dne 23.11.2022 
 

Zúčastnění: 

Mgr. Alena Boháčová 

Ing. Jiří Malý 

Petr Koblížek, Dis. 

Bc. Magdaléna Tomanová 

Bc. et. Bc. Dominika Bednářová 

Jitka Faltusová 

Mgr. Pavla Motyčková 

Mgr. Nikola Goňová 

Mgr. Tereza Šafářová 

Host: MUDr. Pavel Dušek 

Zapisovatel: Markéta Bezstarostiová 

 

Program: 

1) Schválení zápisu ze zasedání školské rady 18.5.2022 

2) Schválení programu 

3) Doplňovací volby do školské rady 

4) Volba předsedy školské rady 

5)  Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022 

6) Výroční zpráva o hospodaření školy 2021/2022 

7) Školní řád 

8)  Revize ŠVP ICT 

9) Návrh rozpočtu na rok 2023 

10) Různé 

 

-          Projekty 

-          Rozsvěcení vánočního stromu 25.11.2022 

 



 Schválení zápisu ze zasedání školské rady 18.5.2022. 

Pro 9 Proti 0 Zdržel se hlasování 0 

 

 Schválení programu 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se hlasování 0 

 

 Doplňovací volby do školské rady 

Dne 8.11.2022 proběhly doplňovací volby ze zákoných zástupců žáků do školské rady. 

Novou členkou školské rady se stala Bc. Magdaléna Tomanová a novým zástupcem za 
zřizovatele Petr Koblížek, DiS. 

Výsledek doplňovacích voleb bere školská rada na vědomí. 

 

 Volba předsedy školské rady 

Během školské rady proběhla volba nového předsedy. Byli navrženi dva kandidáti - paní 
Mgr. Pavla Motyčková a pan Ing. Jiří Malý. Předsedou byl zvolen pan Ing. Jiří Malý.  

Výsledky voleb – 5 hlasů z 9 voličů pro pana Ing. Jiřího Malého, 4 hlasy z 9 voličů pro paní 
Mgr. Pavlu Motyčkovou. 

 

 Schválení výroční zprávy o činnosti školy 2021/2022. 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se hlasování 0 

 

 Schválení výroční zprávy o hospodaření školy 2021/2022. 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se hlasování 0 

 

 Školní řád  

Ve školním řádě byly pozměněny nasledující body - pravidla hodnocení, používání mobilních 
telefonů ve třídách, souhlas s omlouváním dětí, ošetření proti užívání návykových látek (tabákové 
pytlíky). 

 

Schválení školního řádu 



Pro 9  Proti 0   Zdržel se hlasování 0 

 

 Revize ŠVP ICT 

S charakteristikou vyučovacího předmětu, obsahem, organizací a kompetencemi nás seznámila 
slečna Mgr. Nikola Goňová, která absolvovala vzdělávací kurzy v této oblasti. Dále nás paní 
ředitelka informovala o nákupu 15 nových chrombooků a jejich následném využití s dětmi. 

 

 Rozpočet pro rok 2023 

 

Rozpočet byl školskou radou projednán a vzat na vědomí 

 

 Různé  

 

Poděkování  

Pan Ing. Malý poděkoval paní Ing. Janě Kubíčkové Berkové za dosavadní práci ve školské radě, 
vedení školy za dobrou spolupráci i výsledky školy. Dále zmínil dobré vztahy mezi obcí Nekoř a 
mateřskou a základní školou Josefa Luxe a přislíbil i nadále podporu ze strany obce.  

 

Projekty 

Ředitelka základní školy seznámila členy školské rady s projekty, které by chtěli společnými silami 
zrealizovat. Nadále nás pozvala na nadcházející vánoční akci – Rozsvěcení vánočního stromu. 

 

 Výměna sociálního zařízení a podlahových krytin na chodbách základní školy. 
Přestavba je plánována na letní prázdniny roku 2023. 

 

 Rekonstrukce půdní části základní školy. Momentálně se čeká na podání projektu. 

 

 

Rozsvěcení vánočního stromu 

Dne 25.11.2022 proběhne Rozsvěcení vánočního stromu. Akce se uskuteční od 16:00 hodin před 
školní jídelnou (v anfiteátru). Pro návštěvníky bude připraveno vystoupení dětí z mateřské a 



základní školy a dále malé občerstvení formou vánočního punče a cukroví.  

 

Předpokládaný termín příští schůze je plánován na 17.5.2023. 

 

 

 

Dne 23.11.2022 zapsala Markéta Bezstarostiová 

 

 

 

 


