
 

Zápis z jednání školské rady při Základní škole Kamenice č. 7/2019 

 

Datum jednání: 14.11. 2019 

Přítomny : Miroslava Adamcová,  Ing. Miroslava Bažata, , PharmDr. Štěpán Růžička,  

Ing. Lucie Ševčíková 

Omluveny : Mgr. Stanislava Bartova, Ing. Markéta Čejnová 

Viz prezenční listina 

Program:  

1. Zahájení jednání 
2. Odsouhlasení programu, doplnění 
3. Kontrola usnesení  
4. Přijetí usnesení č. 5 
5. Změna ve volebním řádu ŠR – výsledek návrhu  ŠR 
6. Diskuze 

- Herní prvky pro děti 
- Bezpečnost při jízdě na koloběžce v běžném silničním provozu 

7. Závěr 
 
 

Ad 1) 

Předsedkyně školské rady (dále jen ŠR) přivítala přítomné členy ŠR, konstatovala, že je ŠR  
usnášeníschopná a v 18:30  hodin zahájila její 7. jednání. 

Ad 2) 

Program byl rozeslán elektronickou poštou v předstihu. K programu již nebylo vzneseno 
žádné doplnění. 

Ad 3) 

Nebyla shledána žádná nesplněná usnesení. 

Ad 4) 

V souladu s Jednacím řádem školské rady, Č. 7, písmeno b), je školská rada povinna 
schvalovat výroční zprávu školy. V září 2019 dostali členové ŠR  návrh Výroční zprávy ZŠ 
Kamenice v elektronické podobě k případným připomínkám. 

 



 

Dne 1.10.2019 přijala ŠR per rollam  usnesení č. 5 : 

Usnesením č. 5 ze dne 1.10.2019  schvaluje školská rada Výroční zprávu Základní školy 
Kamenice za rok 2017-2018 bez výhrad a připomínek. Pro  6:  Proti : 0 Zdržel se : 0 

Ad 5) 

V souladu s rozhodnutím ŠR požádala paní Adamcová dne 10. června 2019 zřizovatele školy 
(Ing. Pavla Čermáka, starostu)  o změnu ve volebním   řádu ŠR v Čl.2, bod 1. Oficiální 
vyjádření ze strany obce ještě nebylo doručeno. Předsedkyně ŠR požádala doktora Růžičku, 
rovněž člena zastupitelstva obce Kamenice, aby prověřil, zda zřizovatel již provedl ve 
volebním řádu změnu.  

Ad 6) 

Diskuze: 

- Rodičům dětí byl vedením školy rozeslán email – návrh jedné z maminek – vybrat 
od každého žáka 120 Kč a nakoupit herní prvky pro děti, konkrétně pingpongové 
stoly a venkovní fotbálek. Zatím byla vybrána asi polovina z předpokládané 
částky. ŠR navrhuje ještě informovat rodiče i prostřednictvím žáků – např. probrat 
téma výběru peněz na třídnických hodinách.    

- Členové školské rady se samozřejmě připojují k výzvě paní zástupkyně 
Kudrnáčové, aby především rodiče výchovně působili na děti, které jezdí na 
freestylových koloběžkách v silničním provozu.   

 

Ad 7) 

Na závěr jednání poděkovala předsedkyně všem za účast a jednání ve 20 hodin ukončila. 

 

Zapsala: Miroslava Adamcová dne 19.11.2019 

 

 

 


