
Zápis ze zasedání školské rady 22. 10. 2018 

 

Místo konání: Multifunkční učebna ZŠ Borek 

Datum a čas konání: 22. 10. 2018, 17:00 

Přítomni: Ing. Š. Bušková, Mgr. M. Mačkalová, Mgr. J. Vaňurová, Ing. J. Klečka, Mgr. V. Kojan, V. 
Špaček, Mgr. R. Cvach (ředitel školy) 

Host: Mgr. J. Šonková 

Program: 

1) Přivítání přítomných, zahájená zasedání  - V. Špaček/Mgr. R, Cvach 
2) Projednání předkládané výroční zprávy, po upřesnění informací Mgr. R Cvachem byla 

schválena výroční zpráva (6-0-0). 
3) Školská rady byla seznámena ředitelem školy s personálními změnami, které se uskutečnily 

během letních prázdnin. Jedná se o změny vyučujících v ŠD a MŠ. 
4) Mgr. J. Šonková společně s ředitelem školy předali informace  ŠR o plánu zřízení školského 

poradenského centra pro žáky a rodiče školy (personální zajištění je již vyřešeno 
kvalifikovanou renomovanou psycholožkou). Nabídka pomoci bude jak žákům školy, tak 
dětem předškolního věku. 

5) Ředitel školy seznámil ŠR se zbytkem financí, které budou dočerpány do konce roku. Nový 
rozpočet bude školské radě předložen elektronickou cestou, v případě nutnosti bude 
projednán na mimořádné schůzi ŠR. 

6) Ředitel školy informoval ŠR, že škola má již vyřešeny souhlasy rodičů žáků školy s GDPR pro 
školní účely. Zodpověděl veškeré dotazy členů ŠR ohledně problematiky s GDPR. 

7) Ředitel školy seznámil členy ŠR s plánem akcí pro školní rok 2018/2019. Některé akce budou 
mít termín ještě upřesněn. Několik akcí již proběhlo např. Jílovický pidimaraton  v letošním 
ročníku se podařilo boreckým žákům získat největší počet medailí za celou dobu konání této 
soutěže. (3x zlato, 3x stříbro a jeden bronz). Další obrovské zlepšení a velice pěkné umístěni 
dosáhli žáci borecké školy na dopravní soutěži, zde se umístili na pěkném patnáctém místě, 
ze všech 23 zúčastněných škol.  Mnoho dalších soutěží a akcí je na následující školní rok 
plánováno.  

8) Různé:  
Informace o dalších krocích ohledně šaten - zakoupení a umístění nových skříní/šaten 
pro žáky 4. a 5. třídy. Každý žák má svoji uzamčenou skříňku ve vestibulu školy. Tím je 
vyřešen problém s nedostatečným prostorem pro žáky nižších ročníků v šatně. Taktéž 
se tímto opatřením výhledově vyřeší problém s uložením věcí na tělesnou výchovu, 
kdy žáci již nebudou muset chodit pro své věci do ,, nebíčka“.   
 
Nedostatečnost skladovacích prostor řešil ředitel školy během letních prázdnin, 
problém vyřešen částečně, spíše dočasně. 
 



 WC na zahradě – snaha ředitele školy o vybudování toalet pro žáky, kteří se pohybují 
na školní zahradě v době družiny. Snaha o vyřešení problému s odcházením žáků na 
toaletu zpět do školy.  Možnost řešení je vybudování nových toalet v zázemí obecního 
skladu. 
 
 Problémy s neznámými osobami v prostorách školy. Zaznamenáno několik vniknutí 
cizí osoby do prostor školy. Žáci jsou o tomto problému již informováni, a poučeni o 
chování v takové situaci. Zatím se nestalo, že by došlo k vážnější konfrontaci žáků 
školy s touto osobou. Rovněž zaměstnanci školy byli poučeni jak v takovém případě 
postupovat. 
 
Tepelná čerpadla – problém s nákladností a zdlouhavostí oprav tepelného čerpadla 
dodavatelskou firmou. Snaha o sehnání firmy, která by byla schopna provádět servis 
zařízení pravidelně a byla dostupnější nejen finančně, ale hlavně časově. Řešeno s p. 
starostou. 
 
 

 

Zapsal V. Špaček 5.11.2018, Borek. 


