
 

 
 

Z Á P I S 
 
 

ze 3. schůze Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Jindřichov,  
okres Bruntál, konané dne 18. května 2015 

 
 
Přítomni:  
Předseda školské rady:     Eva Matušková 
Členové školské rady: Blanka Foretková       
    Petra Pavlíčková 
    Zdeňka Profantová 
    Jana Schánělcová     

Ing. Iva Belešová 
    Marie Petrošová 

Miriam Sklenaříková 

Mgr. Hana Smolíková 
 
Hosté:    Mgr. Zlata Steuerová – ředitelka 
 
Omluveni:    0 
 
 
Program:  
1. Zahájení 
2. Nový člen Mgr. Hana Smolíková 
3. Letní provoz MŠ Jindřichov a MŠ Vysoká 
4. Skladba pedagogického sboru pro školní rok 2015/2016 
5. Úbytek žáků, hledání nových možností 
6. Financování školy, projekty 
7. Činnost pedagogických pracovníků 
8. Práce a úpravy o letních prázdninách 
 
 
ad 1)  Paní ředitelka Mgr. Zlata Steuerová přivítala všechny členy školské rady. 
 
ad 2) Členku školské rady Mgr. Barboru Winklerovou, která je na mateřské 

dovolené, nahradila v její funkci Mgr. Hana Smolíková. 
 
ad 3) Letní provoz MŠ Jindřichov byl schválen radou obce Jindřichov a letní provoz 

MŠ Vysoká byl schválen zastupitelstvem obce Vysoká. 
 
ad 4) Skladba pedagogického sboru – odešly 2 pedagožky – Mgr. Matochová, Mgr. 

Winklerová na mateřskou dovolenou. 
 
ad 5)  Nastal úbytek žáků na základní škole, hodně dětí se odstěhovalo. Někteří lidé 

z Hlinky a z Dívčího Hradu mají zájem o to, aby jejich děti navštěvovaly 
jindřichovskou školu, bude se hledat řešení, jak se by se zajistilo případné 
dojíždění žáků do Jindřichova. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ad 6,7,8) Paní ředitelka seznámila členy školské rady s připravovanými projekty pro 

nastávající období – 2 nové učebny, Lesy ČR – nové tablety, dalekohledy, 
fotoaparáty, dobrá strava – čistá hlava, zabezpečení školy, čtenářská 
gramotnost, dokončení žákovské kuchyňky a dílny, pokračování v projektu 
Světová škola, chodníky kolem školy.  
3. ročník bude převeden do hlavní budovy a uvolněná třída bude použita pro 
školní družinu. O družinu je velký zájem, poplatky rodičů se investovaly zpět 
do školní družiny. Rada obce schválila, že se nebudou v mateřské škole platit 
poplatky. 

 
 
  
 
 
V Jindřichově dne 18. května 2015 
 
 

 
 
 
 
 
      Zdeňka Profantová                     Eva Matušková 
           zapisovatel                           předseda 


