
Zápis 
z 1. zasedání Školské rady Základní školy Boskovice, okres Blansko konané dne 

15. 12. 2014 na odloučeném pracovišti Sušilova 28    

 

 

 

 

Přítomni:    dle prezenční listiny 

Host:           RNDr. Vladimír Ochmanský - ředitel školy (ŘŠ) 

 

Program:    1. Zahájení (ŘŠ) 

                   2. Volba předsedy 

                   3. Organizační záležitosti  - schválení jednacího řádu 

                   4. Různé 

                        

Program byl počtem 9 hlasů jednomyslně schválen. 

 

 

ad 1) Provedením zápisu byla pověřen Mgr. Zdeněk Žáček 

 

 

ad 2) Člen školské rady Mgr. Zdeněk Žáček podal návrh na předsedu školské rady -  

         Mgr. Čestmíra Sekaninu. Další návrh na předsedu školské rady podán nebyl.  

          

         Předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Čestmír Sekanina počtem 8 hlasů z 9 

přítomných,  1 se zdržel, čímž byli splněny podmínky pro ustanovení do funkce 

předsedy školské rady. 

 

 

ad 3) Ředitel školy předložil členům školské rady k prostudování následující materiály: 

- § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 

- návrh jednacího řádu školské rady k připomínkování a diskuzi. 

 

         Po projednání návrhu jednacího řádu byl jednací řád školské rady v předloženém znění    

schválen členy školské rady počtem 9 hlasů z 9 přítomných.  

 

 

ad 4) Různé 

         RNDr. Vladimír Ochmanský – ředitel školy  

- zabezpečení budov, resp. bezpečnost provozu budov proti vniknutí cizí osoby 

- počty žáků ve škole, v současné době je velký příliv žáků do prvních tříd, který ale 

od příštího roku ustane; hovořil o tvorbě specializovaných tříd (matematická, 

jazyková, sportovní)   

- informace ke stravování – uvádění alergenů na jídelním lístku; normy a spotřební 

koš se mění směrem ke zdravé výživě 

    

         Mgr. Dagmar Hamalová 

- vznesla dotaz, zda by se dalo uvažovat o otevření tzv. alternativních tříd ve formě 

tříd waldorfského typu  či typu montessori; zda by na škole mohl proběhnout 

průzkum, kolik rodičů má zájem o zřízení takových tříd; informovala o projektu, 



který je v tomto smyslu zaměřen na učitele (projekt školské radě nebyl předložen); 

jde nejvíc o to, zda „alternativních“ rodičů je takové množství, aby se s nimi dalo 

jednat o konkrétních věcech 

- odpověď ředitele školy – vše se musí dít na základě zákona a vyhlášek a to 

v reálném čase; nejde jen čistě o rozhodnutí ředitele školy 

- Mgr. Žáček poukázal na obrovské množství dalšího vzdělávání učitelů  

- MUDr. Klíma zmínil způsob psaní – comenia script 

           

         Ředitel školy bere na vědomí informace a připomínky členů školské rady. 

 

 

 

Usnesení:        
 

 

ad 2.1  Školská rada zvolila předsedu školské rady Mgr. Čestmíra Sekaninu. 

 

ad 3.1  Školská rada schválila jednací řád školské rady. 

 

 

 

V Boskovicích dne 15. 12. 2014 

 

 

 

Zapsal pověřený člen školské rady: Mgr. Zdeněk Žáček 

 

 

 

Předseda školské rady: Mgr. Čestmír Sekanina  

 


