
3. zasedání Školské rady při ZŠ Bílovice n. Svit. 

ve školním roce 2014/2015 

Přítomni:          MVDr. Petr Drábek, MUDr. Tomáš Gabriel, Mgr. Petra Glosová,  

                         Ivana Sláčiková, Mgr. Světlana Mauerová,  

                         Lenka Prudíková (za RNDr. Taťánu Součkovou)  

Omluveni:        RNDr. Taťána Součková 

Hosté:              Mgr. Libor Žanda, Mgr. Petra Sojáková 

Datum:             18. 2. 2015 

Program: 

1. Představení nového člena školské rady – Mgr. Světlana Mauerová místo 

 Mgr. Libora Žandy 

2. Informace o změnách ve vedení Základní školy Bílovice ( Mgr. Libor Žanda – statutární 

zástupce ředitele pověřený řízením školy, Mgr. Dan Kousalík – zástupce ředitele) 

3. Odpověď na výzvu pana Teplého – email adresovaný Školské radě 

4. Diskuse o úrovni výuky anglického jazyka na naší škole – podněty rodičů 

5.  SRPŠ – převedení peněz z loňského na účet školy 

6. Úroveň stravování ve školní jídelně 

7. Propagace web. stránek školy a školního facebooku 

Průběh jednání: 

1. Členové zastupitelstva obce pověřili Lenku Prudíkovou, aby ve školské radě zastoupila 

RNDr. Taťánu Součkovou. Mgr. Světlana Mauerová byla zvolena pedagogy školy 

členkou školské rady, místo Mgr. Libora Žandy. 

2. Mgr. Libor Žanda objasnil členům školské rady svou pozici ve funkci pověřeného ředitele 

školy na dobu neurčitou od 1.1. 2015.  

3. Školská rada projednala písemnou výzvu pana Teplého ohledně kompetence školské rady 

vyzvat ředitele Michala Klašku k rezignaci na svou funkci v ZŠ Bílovicích. Vzhledem 

k předchozím reakcím zastupitelstva obce (viz dopis a odpověď zveřejněny na fcb obce), 

je dále bezpředmětné, aby školská rada podnikala stejné kroky. Postoj Michala Klašky je 

zcela v souladu se zákonem. 

4. Mgr. Petra Sojáková tlumočila školské radě připomínky ze strany rodičů žáků na 2.stupni 

k výuce anglického jazyka na naší škole. Rodiče kladou velký důraz na kvalitu výuky 

cizího jazyka. V diskusi jsme se shodli, že menší skupiny žáků (případně dělení žáků dle 

úrovně) by velmi přispělo k vyšší efektivitě výuky. Mgr. Libor Žanda tuto myšlenku 

podpořil, upozornil však na problém nedostatku volných prostor v budově školy. 

5. Zásadním bodem minulého zasedání školské rady v prosinci bylo vyúčtování SRPŠ, které 

ukončilo svou činnost minulý školní rok. Paní Lenka Zimová seznámila školskou radu i 



přítomné rodiče s vyúčtováním a přislíbila převod zbylých peněz na účet školy. Dotazem 

na pana ředitele i hospodářku školy jsme zjistili, že částka 6 000 Kč dosud nebyla na účet 

školy převedena. Školská rada pověřila paní Sláčíkovou k jednání s paní Zimovou ohledně 

termínu a způsobu převodu peněz. 

6. V diskusi ohledně školní jídelny jsme na základě reakcí žáků, rodičů i učitelů konstatovali, 

že stížnosti řešené v minulých letech ustaly, úroveň kvality stravy se zlepšila. 

Usnesení: 

a) ŠR byla seznámena s novými členy a hosty zasedání 

b) ŠR vzala na vědomí změny ve vedení školy od 1. 1. 2015. 

c) ŠR projednala výzvu pana Teplého a shodla se na společném stanovisku 

d) ŠR projednala připomínky rodičů žáků na kvalitu výuky anglického jazyka 

e) ŠR projednala vyúčtování SRPŠ za loňský školní rok a pověřuje p. Ivanu Sláčíkovou jednáním 

s paní Lenkou Zimovou ohledně převodu peněz na účet školy 

f) ŠR projednala názory na kvalitu stravování ve školní jídelně 

 

V Bílovicích nad Svitavou dne 18. 2. 2015 

Zapsala: Mgr. Petra Glosová 

Ověřil: MUDr. Tomáš Gabriel  

 


