
Zápis ze školské rady ze dne 25. 9. 2018 

 

Přítomni členové školské rady: 

 

Ing. Eva Slavíková 

Miroslav Vrána 

Alena Hašková 

Jiří Loskot 

Kateřina Vykouková 

 

Omluveni: 

Ing. Radka Smržová 

 

 

Přizvání hosté: 

 

Mgr. Milan Dvořák – ředitel školy, Mgr. Hana Kvapilová – zástupkyně ředitele školy 

 

Program: 

 

1. Přivítání členů školské rady. 

2. Schválení Výroční zprávy ZŠ a MŠ Bez hranic za šk. rok 2017/2018; úpravy Školního řádu 

3. Seznámení s Plánem práce ZŠ a MŠ Bez hranic pro šk. rok 2018/2019; s Koncepcí školy 

4. Různé 

5. Závěr 

 

1. Přivítání  

Předsedkyně školské rady přivítala přítomné členy. Zápis z jednání školské rady podepisuje 

předseda školské rady a další pověřený člen školské rady – Ing. Eva Slavíková. 

  

2. Schválení Výroční zprávy ZŠ a MŠ Bez hranic za šk. rok 2017/2018; úprava Školního 

řádu (GDPR) 

Ředitel školy Mgr. Milan Dvořák seznámil přítomné s Výroční zprávou a s úpravou Školního řádu. 

Předsedkyně zahájila hlasování o schválení Výroční zprávy ZŠ a MŠ Bez hranic za šk. rok 

2017/2018; úprava Školního řádu (GDPR). Schváleno (5 osob Ano, 0 osob Ne, 0 osob se zdrželo) 

 

 



3. Seznámení s Plánem práce ZŠ a MŠ Bez hranic pro šk. rok 2018/2019; Seznámení 

s Koncepcí školy 

Ředitel školy Mgr. Milan Dvořák seznámil přítomné s Plánem práce pro šk. rok 2018/2019 a 

s Koncepcí školy. 

4. Různé 

Ředitel školy Mgr. Milan Dvořák informoval členy školské rady o výsledku kontroly z 

Krajské hygienické stanice na pracovišti ve Mšeci. Další kontroly se očekávají v MŠ Srbeč 

 26. 9. 2018 a na pracovišti v Tuřanech 27. 9. 2018. 

Ředitel školy Mgr. Milan Dvořák seznámil členy školské rady se studií Výstavby nového 

sportovního areálu v zámeckém parku. 

Ředitel školy Mgr. Milan Dvořák upozornil zástupce z řad zřizovatele pana Loskota na 

skutečnost, že v Rejstříku Školských právnických osob je chybně zapsán předseda DSO a 

v Rejstříku škol a školských zařízení je chybně uveden Řevničov, ředitel školy a předseda DSO. 

Pan Jiří Loskot slíbil brzkou nápravu. 

Ředitel školy Mgr. Milan Dvořák informoval o vývoji dopravní obslužnosti. Byl připraven 

soukromý dopravce, ale pro malý zájem byla celá akce pozastavena. 

Ředitel školy Mgr. Milan Dvořák informoval o rozšíření oddělení školních družin na 

pracovištích ZŠ Tuřany a ZŠ Mšec. 

Ředitel školy Mgr. Milan Dvořák se obrátil na zástupce zřizovatele pana Loskota a paní 

Vykoukovou s žádostí o kolaudační doklad k přístavbě nové učebny ZŠ Tuřany a o předávací 

protokol k užívání nové kotelny v ZŠ Tuřany. 

Ředitel školy Mgr. Milan Dvořák připomněl zástupci zřizovatele panu Loskotovi, že stále 

neproběhlo vyčištění okapů na hlavní budově a zámecké budově ve Mšeci, kde v okapech rostou 

stromky, jsou těžké a nebezpečné. Pan Loskot slíbil rychlou nápravu. 

Ředitel školy Mgr. Milan Dvořák seznámil členy školské rady s reflexí a analýzou akce 

Škola v přírodě – ZŠ Mšec. 

5. Závěr 

Předsedkyně školské rady ZŠ a MŠ Bez hranic poděkovala všem členům školské rady za spolupráci 

a popřála zástupcům zřizovatelů úspěšné volby. Termín příštího setkání bude upřesněn. 

 

Ve Mšeci 25. 9. 2018, zapsala Alena Hašková 

 

 


