
Zápis z jednání Školské rady ze dne 2.5.2016 

 

Přítomni: 

Jana Bartošková 

Mgr. Renáta Kynclová 

Renata Fišmistrová 

 

Host: Mgr. Ivana Ullmannová – ředitelka školy 

 

Omluveni: 

Mgr. Alena Derková 

PhDr. Miroslava Měchurová 

Ing.Arch.Ing. Tomáš Lohniský 

 

Program: 

1. Kontrola bodů z jednání ŠR ze dne 18.2.2016 – otevřené body: 

bod č.2 – Paní ředitelka Mgr. Ivana Ullmannová informovala členy Školské Rady o navýšení počtu 

1. tříd pro následující školní rok a zároveň požádala, aby se tímto stavem zabývalo i Zastupitelstvo. 

Všem členům ŠR byla předána písemná analýza k předpokládanému navýšení počtu žáků ZŠ 

Vítězslava Hálka do šk. roku 2020/2021. Člena ŠR pana Ing.Arch.Ing. Tomáše Lohniského 

požádala, aby se navyšujícím stavem počtu žáků zabývalo město – jako zřizovatel ZŠ- a včas 

navrhli řešení, jak dále postupovat při přijímání žáků při zápisu do prvních tříd.  

NOVĚ: dle informace paní ředitelky Mgr. Ivany Ullmannové má Město ze zákona poskytnout 

jmenný seznam dětí, které mají nastoupit do 1. tříd. 

Vzhledem k absenci pana Ing.Arch.Ing Tomáše Lohniského jsme projednání tohoto bodu 

odložili na příští jednání ŠR, které se uskuteční ve šk.roce 2016/2017. 

 

bod č.3 - Paní ředitelka sdělila, že se ve školním roce  2016/2017 budou otevírat opět 4 první třídy. 

Tím pádem k dochází k nedostatku jak kmenových, tak i družinových tříd. 

Ve spolupráci se zřizovatelem ZŠ – městem Odolena Voda se hledají řešení, jak tento problém 

vyřešit.  

NOVĚ: dle informace paní ředitelky Mgr. Ivany Ullmannové  jedná Město s organizací IROP 

(Integrovaný regionální operační program) o poskytnutí příspěvků z fondů na vznik odborných tříd 

a hledá se vhodný prostor pro jejich výstavbu. 

Vzhledem k absenci pana Ing.Arch.Ing Tomáše Lohniského jsme projednání tohoto bodu 

odložili na příští jednání ŠR, které se uskuteční ve šk.roce 2016/2017. 

 

 

Otevřené body z jednání ze dne 15.12.2015 

bod č. 5 – Osazení nového stromu za pokácený strom na školním pozemku  

 dle informace paní Mgr. Kynclové se nový “školní” strom z důvodu plánované výstavby 

zvětšení parkovací plochy nebude realizovat. Namísto něho se vysází keře. Za 

zřizovatele řeší Ing.Arch.Ing. Lohniský ve spolupráci s paní Ing. Terezou Fraňkovou, 

členkou komise ŽP Města OV (předpokládaná realizace do 5 let). 

 

bod č. 6 – Plán osazování školní zahrady – založena bylinková zahrádka, dodány kameny na skalku.   

bod č.7 – Oplocení školního pozemku – dle vyjádření Ing.Arch.Ing. Tomáše Lohniského – zadáno 

TS města Odolena Voda – stále trvá. 

  

 

 

Zapsala: Jana Bartošková 


