
Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Na Daliborce,  

Žižkova 866, Hořice 

 

Termín jednání: 1. října 2018 

 

Přítomní členové školské rady: 

Bc. Jana Bouzková, Miloslava Černá, Mgr. Petra Sirotková, DiS., Mgr. Lada Štěpánková,       

Mgr. Šárka Válková, Ing. Tomáš Štayr 

 

Vedení školy: 

Mgr. Jan Sezima - ředitel školy 
 

Program: 

1) Aktuální informace k fungování ZŠ a MŠ Na Daliborce, ředitel školy Mgr. Sezima 

Stručná informace o projektových záměrech-venkovní učebna vč. využití blízkosti 

městského parku, regenerace zeleně v prostoru parčíku před hlavní budovou školy. Ing. 

Štayr bude rád o těchto záměrech blíže informován.  

Mgr. Sezima informoval o pořízení dotykové tabule AMOS  

Plánované investice do budovy školy a školky - na školní rok 2018/2019 nejsou výraznější 

investice zřizovatelem plánovány. Mgr. Sezima v této věci upozornil na nutnost provést 

výměnu otvorových výplní, kdy některé jsou již v havarijním stavu. Některá křídla jsou 

proto napevno, což znesnadňuje údržbu. Do budovy školy dále skrze netěsnosti mezi rámy a 

křídly výplní při přívalových deštích zatéká, což generuje další výdaje spojené s údržbou. 

Ing. Štayr upozornil v souvislosti s budoucí výměnou otvorových výplní za nové na nutnost 

zajistit adekvátní výměnu vzduchu a taktéž při obnově vnější fasády řešit tepelné mosty. 

Pokud by v rámci snížení energetické náročnosti budovy nebyly řešeny, tak by s vysokou 

mírou pravděpodobnosti došlo ke zvýšenému výskytu alergenů.ve formě spór plísní. Mgr. 

Sezima dále upozornil na nutnost řešit stav sociálních zařízení v severním křídle budovy.  

Mgr. Sezima poukázal na zastaralý stav IT učebny (stáří více jak 15 let). ZŠ má snahu 

získat prostředky na její obnovu. Dále je nutná obnova dosluhujících projektorů. Zde došlo 

ke shodě, že obnova těchto zařízení by měla být periodická.  

GDPR- škola disponuje pověřencem na 0,1 úvazku 

Průměrná obsazenost třídy je 19,6 žáka. Naplněnost tříd je tedy vyhovující. 

Inkluze v podmínkách školy nečiní problém   

Ekologická výchova na škole probíhá. Žáci mimo jiné zapojeni do sběru papíru.  

 

2) Hlasování o změnách ve školním řádu – schváleno jednomyslně, hlasování  6-0-0 (pro-proti-

zdržel se).  

Především se jednalo o zákaz používání mobilních telefonů v budově školy (žáci).           

Mgr. Sezima informoval o kladném přijetí restriktivního záměru ze strany rodičů žáků 



Dochází k zavedení elektronických plateb (družiny, třídní fond) 

3) Hlasování o změnách ve školním vzdělávacím programu – schváleno jednomyslně, 

hlasování 6-0-0 

Nově třídnická hodina 

4) Hlasování o výroční zprávě ZŠ a MŠ Na Daliborce- schváleno jednomyslně, hlasování 6-0-0 

Ing. Štayr kvitoval výskyt vyučovacích hodin zaměřených na volbu povolání a základy 

finanční gramotnosti.   

 

Zapsal: Ing. Štayr        

 

 

 

V Hořicích dne 7.10.2018                                  

                                                                                 _____________________________________       

                                                                                 Bc. Jana Bouzková- předsedkyně školské rady 


