
Zápis z 3. zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá 

konané dne 20. 10. 2021 v budově základní školy 

 

Přítomni: Mgr. Jiří Hladík – ŘŠ, pí Vendula Chárová – zástupce zřizovatele, Ing. Lenka Svobodová 

– zástupce zákonných zástupců, Mgr. Ludmila Čechová – zástupce pedagogických 

pracovníků školy 

Host: Mgr. Martin Karlovec – starosta Obce Dolní Bělá 

 

Program:  1) Financování školy ze strany zřizovatele 

2) Výroční zpráva za rok 2020/2021 

3) Úprava školního řádu 

4) Aktualizace ŠVP (školní vzdělávací program) 

5) Komunitní plánování – výstup ze schůzky konané 11.10. 2021 v ZŠ Dolní Bělá 

6) Návrh na zapojení rodičů do chodu školy 

7) Diskuse 

Průběh jednání: 

1) Financování školy ze strany zřizovatele -  p. starosta seznámil přítomné s financováním školy 

(systém přidělování finančních prostředků obcím na provoz škol ze strany státu)  

 Problematika školského obvodu – Příspěvek z RUD pro zřizovatele školy není účelově vázaný – o 

použití prostředků rozhoduje obec (zřizovatel); Částka není blíže specifikována – nelze určit 

přesnou částku určenou na příspěvek pro školu; 

S příspěvkem od ostatních obcí školského obvodu je nakládáno v souladu s § 180 školského 

zákona. 

 Navýšení kapacity MŠ závisí i na dostatečné kapacitě komunikace zajišťující dopravní obslužnost 

MŠ. Bude-li náš region (ORP Kralovice) hodnocen jako region s nedostatečnou kapacitou MŠ, 

bude možno žádat o dotaci na navýšení kapacity MŠ.  

 Ředitel školy připraví návrh plánu oprav a údržby na rok 2022. 

   

2) Výroční zpráva za rok 2020/2021:  

ŘŠ zaslal členkám ŠR Výroční zprávu školy za školní rok 2020/2021.  

Připomínky  - bez připomínek 

Školská rada schvaluje  Výroční zprávu školy za školní rok 2020 - 2021 

3) Úprava školního řádu:  

Na základě připomínek ČŠI navrhuje ŘŠ upravit znění školního řádu na stranách 4, 7-9 podle 

přílohy 

Připomínky – bez připomínek 

Školská rada schvaluje upravené znění školního řádu 



4) Aktualizace ŠVP (školní vzdělávací program) 

 Vzhledem k nesouladu počtu hodin Vv vyučovaných v 8. ročníku daných učebním plánem 

s hodnotou uvedenou v tabulce počtu hodin v kapitole 5 ŠVP Charakteristika vzdělávacích oblastí a 

předmětů oddíl 7 Umění a kultura – Výtvarná výchova došlo k úpravě ŠVP Vv 8. ročník takto: do 

ŠVP bylo doplněno učivo tak, aby odpovídalo dvouhodinové týdenní časové dotaci. Vzhledem 

k tomu, že stávající náplň předmětu odpovídala RVP ZV, byla doplněna pouze o zařazení časově 

náročnějších výtvarných technik – viz příloha 2  

 Školská rada schvaluje úpravu ŠVP 

5) Komunitní plánování – výstup ze schůzky konané 11.10.2021 v ZŠ Dolní Bělá 

Výstupy ze schůzky konané 11. 10. 21 v ZŠ Dolní Bělá za přítomnosti ŘŠ Mgr. Hladíka, 

předsedkyně ŠR Ing. Svobodové, manažerky projektu  Komunitní plánování sociálních služeb na 

Kralovicku a volnočasové aktivity žáků Centra pro komunitní práci pro ZČ Ing. Eberlové: pí 

Eberlová  přiblížila záměry projektu – jako podklad pro další práci je třeba provést prvotní zjištění 

zájmu ze strany rodičů a žáků – Centrum samo sestaví dotazník  - předloží ho vedení školy 

k případnému doplnění a rozeslání do rodin; sama také vyhodnotí zjištěné informace  

 

6) Návrh na zapojení rodičů do chodu školy 

Z časových důvodů přeloženo na další schůzku 

 

 

7) Diskuse 

Termín další schůzky školské rady – úterý 26. 10. 2021 od 16 h v budově školy 

 

zapsala: L. Čechová  

  

  

 

 

 

Originál zápisu včetně podpisů zúčastněných je uložen u ředitele školy 


