
Zápis ze zasedání školské rady ze dne 25. 8. 2016 

Přítomni členové školské rady:                                                                                                                 

Pan Marek Tichý, paní Ladislava Staňková, paní Alena Hašková, Mgr. Monika Trachtová, 

Mgr. Hana Kvapilová 

 

Omluveni:  

paní Vykouková, pan Cimrman, pan Loskot 

 

Přizvaní hosté:                                                                                                                 

Mgr. Milan Dvořák 

 

Program:      1. Přivítání.  

           2. Schválení Školního řádu ZŠ a MŠ Bez hranic a Vnitřního řádu školní družiny  

                          ZŠ a MŠ Bez hranic pro školní rok 2016/2017 

                      3. Různé 

                      4. Závěr 

 

1. Přivítání.  

Místopředsedkyně školské rady přivítala přítomné. Představila pana Mgr. Milana Dvořáka, 

ředitele ZŠ a MŠ Bez hranic. 

1) Volba předsedy školské rady.   

Místopředsedkyně školské rady zahájila hlasování o volbě předsedy a místopředsedy školské 

rady – jednoznačně schváleno. Předseda školské rady: paní Alena Hašková. Místopředseda 

školské rady: Mgr. Monika Trachtová.  

2) Ředitel školy Mgr. Milan Dvořák seznámil přítomné členy školské rady s přípravou 

školního roku 2016/2017 na jednotlivých pracovištích ZŠ a MŠ Bez hranic. Bylo třeba zajistit 

personální obsazení v ZŠ Mšec (chybějící pedagogové na II. stupni), v MŠ Srbeč (chybějící 

paní učitelka a asistentka pedagoga).  V ZŠ Tuřany proběhla během prázdnin rekonstrukce 

školy – nová třída. Svazková škola má nového školníka – pan Milan Malec. Proběhlo jednání 



s pojišťovnami; s panem Ing. Raisem (BOZP); s telekomunikačními službami. O přípravném 

týdne proběhne pracovní setkání ředitele školy se starosty – panem Loskotem, panem 

Pospíšilem, panem Cimrmanem (termín setkání – 30. 8. 2016 v 11.00h). Témata pracovního 

setkání: finance pro školy; dopravní obslužnost; sportovní hřiště ve Mšeci a v Tuřanech; 

společné akce všech zařízení ZŠ a MŠ Bez hranic – sportovní akce, výlety, … Pan ředitel řeší 

problém se sepsáním Výroční zprávy za školní rok 2015/2016 (zda Výroční zprávu napíše 

PhDr. Lenka Pulcová nebo Mgr. Šárka Vondrová). Třídy s nejmenším počtem žáků v ZŠ 

Tuřany a v ZŠ Mšec se spojily, důvodem je počet žáků, který je na hraně. Třídy se budou 

spojovat na výchovy (ZŠ Tuřan - Hv, Vv), (ZŠ Mšec – Pv, Vv, Hv, Tv).  

2. Schválení Školního řádu ZŠ a MŠ Bez hranic a Vnitřního řádu školní družiny ZŠ a 

MŠ Bez hranic 

Předsedkyně školské rady seznámila přítomné s úpravami ve Školním řádu (změny 

v zákonech; zkrácení přestávek o 5 minut v ZŠ Mšec; formální úpravy; …) a Vnitřního řádu 

školní družiny (v ZŠ Mšec dvě oddělení; prodloužen provoz v Tuřanech i ve Mšeci do 16. 

30h). Poté zahájila hlasování o schválení Školního řádu a Vnitřního řádu ZŠ a MŠ Bez hranic 

– schváleny všemi hlasy.  

 

3. Různé 

Diskuze o možnosti zakoupení či pronájmu autobusu pro svazkovou školu. Pan Tichý 

navrhuje tuto možnost konzultovat s panem Loskotem, který je předsedou dopravní 

obslužnosti na Rakovnicku.   

 

4. Závěr 

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

spolupráci. Připomněla všem členům, že příští setkání se uskuteční v říjnu (termín bude 

upřesněn) a proběhne schválení Školního vzdělávacího programu ZŠ a MŠ Bez hranic a 

Výroční zprávy ZŠ a MŠ Bez hranic.   

 

                                                          Ve Mšeci dne 28. 8. 2016, zapsala Mgr. Hana Kvapilová  

 

 


