
 

 
 

Z Á P I S 
 
 

ze 4. schůze Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Jindřichov,  
okres Bruntál, konané dne 19. října 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. Vyroční zpráva 2014/2015 
2. Zpráva o hospodaření 
3. Zpráva o projektech 
4. Zpráva o pedagogickém sboru 
5. Zpráva o kroužcích a připravovaných akcích školy pro I. pololetí  
6. Ostatní 
 
 
ad 1)  Výroční zprávu měli členové školské rady k nahlédnutí, aby si ji prostudovali 

a přednesli případné připomínky. 
Hlasování o Výroční zprávě za rok 2014 - 2015 

 Hlasování: pro – 9        proti – 0 
 Výroční zpráva za rok 2014 – 2015 byla schválena. 
 
ad 2) Vedení školy se snaží kvalitně hospodařit se svěřenými finančními 

prostředky. Další finanční prostředky se snaží získávat od sponzorů, z vlastní 
činnosti a z projektů – do konce roku 2015 to bude asi 490 000,- Kč na 
rozvoj výuky čtenářské gramotnosti, pracovních činností a přírodních věd.  

 
ad 3) Paní ředitelka seznámila členy školské rady s jednotlivými projekty a s tím, 

z jakých zdrojů a v jaké výši jsou tyto projekty financovány (viz. přiložený 
bulletin). 

 
ad 4) K 1. 1. 2015 byl ponechán pedagogický sbor ve stejném složení jako k 1. 9. 

2014 a všichni pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňovali k tomuto datu 
podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., byli na tuto skutečnost upozorněni. 
Tento pedagogický sbor dokončil školní rok 2014/2015 a pro školní rok 
2015/2016 byli přijati pracovníci, kteří splňují požadavky dle výše uvedeného 
zákona. 

 
 
 
 



 
 
ad 5)  V minulém školním roce fungovalo na škole 22 kroužků, jejich seznam i 

činnost kroužků včetně fotogalerie jsou zveřejněny na webových stránkách 
školy. Pro letošní školní rok budou kroužky fungovat obdobně. 

 
ad 5)  Paní Ing. Iva Belešová sdělila, že chce ukončit svou činnost ve školské radě, 

vzhledem k tomu, že už není členem zastupitelstva obce, pracuje v Krnově a 
ve škole nemá děti a tudíž necítí, že by její členství bylo přínosem. V každém 
případě do budoucna svou účastí podpoří každou akci školy, kdykoliv to 
bude možné. Ing. Belešová byla do školské rady delegována obcí Jindřichov, 
bude tedy nutno najít náhradu. 

 
 
 
 
 
 
V Jindřichově dne 19. října 2015 

 
 
 
 
 
 
 
      Zdeňka Profantová                     Eva Matušková 
           zapisovatel                           předseda 


