
Zápis z jednání školské rady ZŠ Týniště nad Orlicí konaného dne 01.12.2015 

 Přítomni: 

Mgr. Dana Martinková 

Mgr. Eva Valentová 

Ing.  Marcela Prausová 

Ing.  Monika Gavulová 

Mgr. Ivana Polášková 

Jana Křištáková 

  

Omluveni: 

Host: Mgr. Milan Kajn – ředitel školy 

 

Program jednání školské rady: 

1. Přivítání členů, členové školské rady odsouhlasili předložený program jednání   

1. Kontrola plnění úkolů a informace členům školské rady 

2. Volba zapisovatele školské rady 

1. Jednací řád školské rady – změny 

2. Volební řád 

3. Projednání výroční zprávy 

4. Odstoupení paní Mgr. Dany Martinové z předsednictví i členství ve školní radě 

5. Informace o vyhlášení voleb člena do školské rady z řad pedagogických 

pracovníků 

6. Diskuse 

 

Předsedkyně školské rady zahájila jednání v 16:00 hod. 

1. Přivítání členů, členové školské rady odsouhlasili předložený program jednání 

2. Kontrola usnesení a informace povinností školské rady 

3. Zapisovatelkou byla zvolena Jana Křišťáková 

4. Projednání jednacího řádu školské rady 

5. Projednání volebního řádu školské rady 

6. Při kontrole schválení výroční zprávy došlo k nejasnostem, kdy členové školské rady dostali ke 

schválení různé varianty výroční zprávy, které byly zaslány přímo ředitelem školy. 

 

První variantu obdrželi všichni členové školské rady. 

• Jana Křišťáková – neschválila a podala připomínky 

• Mgr. Ivana Polášková – neschválila 

• Mgr. Dana Martinková – schválila (e-mail od pana ředitele ze dne 13.10.2015) 

• Mgr. Eva Valentová – schválila (e-mail od pana ředitele ze dne 13.10.2015) 

• Ing. Marcela Prausová – schválila (e-mail od pana ředitele ze dne 13.10.2015) 

• Ing. Monika Gavulová – schválila (e-mail od pana ředitele ze dne 13.10.2015) 



Dne 14.10.2015 byla Janě Křišťákové a Mgr. Ivaně Poláškové zaslána opravená výroční zpráva, kde 

byly opraveny některé body z roku 2013/2014. 

Na školské radě byli členové obeznámeni s poslední variantou výroční zprávy, která byla předložena 

zřizovateli dne 02.11.2015, ale žádný člen školské rady ji do té doby neviděl a tudíž nemohla být 

schválena školskou radou, jak je na její přední straně uvedeno. Členové školské rady za rodiče a 

pedagogy obdrželi tuto poslední variantu výroční zprávy až dne 09.11.2015 a schválili ji dne 

09.11.2015 většinovým počtem hlasů (členové školské rady za zřizovatele tuto verzi neobdrželi). 

1. Paní Mgr. Martinková oznámila členům školské rady že odstupuje ze své funkce předsedkyně 

školské rady a následně i z pozice člena školské rady z osobních důvodů 

2. Pan ředitel Mgr. Kajn oznámil, že vyhlásí nové volby do školské rady z řad pedagogických 

pracovníků za odstupujícího člena paní Mgr. Martinkovou 

3. Diskuze: 

• Členové se shodli, že pokud by jim byla elektronickou poštou zaslána poslední varianta 

výroční zprávy, tak by neměli námitek a výroční zprávu by schválili 

• Mgr. Ivanou Poláškovou byl podán dotaz, zda se bude konat lyžařský výcvik při ZŠ. Pan 

ředitel odpověděl, že letos nebude, protože lyžařským instruktorům z řad učitelů 

propadla licence 

• Návrh Ing. Prausové byl, zda by místo lyžařského výcviku nebylo možné uspořádat např. 

„Školu v přírodě“. Odpověď pana ředitele byla souhlasná 

• Mgr. Ivanou Poláškovou byl podán dotaz z řad rodičů, jak byl vyřešen problém ve třídě 

1.A ohledně opravy podlahové krytiny. Pan ředitel odpověděl, že podlahová krytina ve 

všech třídách školy bude opravována postupně, jak finanční zdroje dovolí. Proto i tato 

třída musí počkat, až na ni dojde řada. Dále členové školské rady byli seznámeni s tím, že 

do této třídy se již letos investovalo, a to do nového PC a interaktivní tabule a bude ještě 

investováno do konce školního roku 2015/2016 pravděpodobně do výškově 

nastavitelného nábytku. Jana Křišťáková dala návrh, aby rodiči, který vznesl tento dotaz, 

bylo odpovězeno 

• Pan ředitel podal zprávu o kontrole České školní inspekce, která byla zaměřena 

především na počty Romů vzdělávaných na Základní škole Týniště nad Orlicí a na počet 

integrovaných dětí s LMP (lehké mentální postižení). Kontrola proběhla bez závad, nebyla 

zjištěna porušení. 

  

Jednání bylo ukončeno v 18:15 hod. 

  

Zapsala:                                                                                Předsedkyně: 

Jana Křišťáková                                                                     Mgr. Dana Martinková 

 


