
Zápis z jednání školské rady při Základní škole a mateřské škole 

Na Daliborce 

 
Na základě § 167 odst. 7) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) bylo předsedkyní školské rady Bc. Janou Bouzkovou 

svoláno již šesté zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Na Daliborce, Hořice pro 

funkční období 2018-2021.  

 

Datum jednání:  9. června 2021 
 
Členové školské rady:  Miloslava Černá, Mgr. Petra Sirotková, DiS., Mgr. Lada Štěpánková,           

Mgr. Šárka Válková, Ing. Tomáš Štayr, Bc. Jana Bouzková 
Vedení školy: 
Mgr. Jan Sezima - ředitel školy j. h. 
 

 

Přítomni jednání: 
Všichni členové školské rady, ředitel školy. 
Program: 
1) hospodaření školy, uskutečněné investice ve volebním období 2018-2021 

2) opatření v souvislosti s šířením onemocnění Covid 19, zvládnutí distanční výuky, péče o děti 

určených profesí,  

3) aktuální dění ve škole 

4) plánované investiční akce a významné akce školy 

5) předání informaci o postupu šetření stížnosti na učitele 

6) plán voleb členů ŠR na nové volební období 2021 – 2024 

7) ostatní 

 

ad 1) Informace ředitele o hospodaření školy a uskutečněných investicích ve volebním období 

2018-2021: 

7-8/2019 - kompletní výměna otvorových výplní (oken a vnějších dveří) v celkové částce - 

2.703.141,00 Kč bez DPH - 3.270.801,00 Kč s DPH. Akce byla financována z rozpočtu města 

rozhodnutím zřizovatele. 
7-8/2020 rekonstrukce sociál. zařízení (budova ZŠ - celá severní část) 

V přízemí a prvním patře školy byla z rozpočtu města kompletně zrekonstruována stávající, hygienicky i 

technicky nevyhovující a dožilá sociální zařízení pro žáky i učitele, která sloužila bez větších změn a úprav 

už od začátku 80. let 20. století. Byly vybourány příčky, obklady, dlažby i staré rozvody potrubí, byly prove-

deny nové rozvody vody, kanalizace i elektroinstalace. Dále osazeny nové obklady, dlažby, zařizovací před-

měty – umyvadla, vodovodní baterie, pisoáry, WC a systémové dělící stěny. Na stropech jsou instalovány 

nové zavěšené kazetové podhledy a byly namontovány i nové dveře a mnoho dalších drobností. 

- dodavatel stavebních prací - HC stav s.r.o. Libišany 

- termín realizace - červenec - srpen 2020 

- cena dle smlouvy – 1.784.222,44 Kč včetně DPH 

 

7-8/2020 V rámci výzvy 47 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zacílených na moder-

nizaci výuky jazyků byla vybudována nová multimediální učebna. Registrační číslo projektu 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004339. 

Od základů byla vybudována nová moderní učebna jazyků a výpočetní techniky. Provedena výměna podla-

hové krytiny, rekonstrukce rozvodu vody i elektroinstalace, dálkově ovládané zastínění učebny. V učebně 

bylo vybudováno 24 pracovních míst pro žáky v podobě tzv. „hnízd“ a pracovní stanice pro učitele. Součástí 

rekonstrukce byla také instalace ozvučení učebny a interaktivní tabule. 

- dodavatel stavebních prací - HC Stav s.r.o. Libišany 

- dodavatel IT techniky - AV MEDIA a.s. 

- dotace z IROP - 2.622.502,51,- Kč včetně DPH 



- zdroj financování: 90% IROP, 10% škola 

 

8/2020 stavební úpravy sociál. zařízení pro bezbariérové WC ZŠ a MŠ Na Daliborce (budova ZŠ) 

V přízemí školy bylo vybudováno nové prostorné bezbariérové sociální zařízení pro žáky. Byly vyzděny 

nové příčky, obklady, dlažby, provedeny nové rozvody vody, kanalizace i elektroinstalace a následně na-

montovány zařizovací předměty – tj. umyvadlo, vodovodní baterie a WC s madly byly osazeny novými širo-

kými dveřmi atd. 

- dodavatel stavebních prací - HC stav s.r.o. Libišany 

- termín realizace - srpen 2020 

- cena dle smlouvy - 202.429,37 Kč včetně DPH 

- zdroj financování: 90% IROP, 10% škola 

 

9/2020 Vybudování a zateplení pochozí podlahy půdy základní školy 

Školní půdní prostory byly vyklizeny a byla položena izolace podlahy s pochozími OSB deskami po celém 

půdoryse půdy. Příprava pro budoucí půdní vestavbu 

- dodavatel stavebních prací firma Pavel Kočí 

- celkové náklady 913.000,- Kč – Město Hořice 

 

Z důvodu dovybavení je škola od 1.4.2021 – 31.3.2023 realizátorem projektu „Vzdělání pro všechny III“ s 

registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019958, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je 

zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, 

podporu kurikulárních i rozvojových aktivit. 

 

Celková výše podpory činí 857 298,- Kč. 
 

ad 2) Pan ředitel informoval přítomné o testování žáků zdravotnickou organizací Safres Group s.r.o., 

průběhu distanční výuky, přechodu z distanční výuky na prezenční, aklimatizaci a socializaci žáků. 

166 žáků školy se zúčastnilo on-line dotazníku sestaveného školní psycholožkou na téma „Návrat 

do školy“, ze kterého vyšla pozitiva i negativa distanční výuky a informace o tom, jak by si žáci 

představovali nástup do školy. První den byl na přání MŠMT zvolen jako třídnický – socializační. 

 

V souvislosti s výše uvedeným proběhla na škole dne 10.6.2021 tematická inspekce ČSI, osloveno 

bylo 14 třídních učitelů a realizován hodinový pohovor s ředitelem školy. Dle vyjádření inspektorky 

ČŠI Mgr. Martiny Bělkové probíhaly změny plně v souladu s metodikou MŠMT a doporučeními 

ČŠI. 

 

ad3) Školu v současnosti navštěvuje 289 žáků, z toho na 1. stupni 157žáků. Do prvních tříd se 

zapsalo 35 dětí, od září 2021 je nutné spojit současné páté třídy, po odchodu 7 žáků na osmileté 

gymnázium vznikne třída o počtu 25 žáků.                        

•15. 6. závěrečná pedagogická rada – pouze 3 neprospívající, 1 z nich končí v 9. tř. 

•školní výlety (při zachování současných protiepidemických opatření, možnosti prokázání 

negativního testu) 

•17.6. od 16.00 hodin proběhne setkání rodičů budoucích prvňáčků 

•25.6. slavnostní zakončení školního roku – sál radnice 

•28.6. projektový den „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ 

•29.6. Projektový den „Sportovní den“ 

•30.6. předávání vysvědčení 

•1. – 16.7. tři turnusy příměstských táborů 

       

 

 

 

 

 



ad4) plánované investiční akce a významné akce školy 

V průběhu kalendářního roku má dojít k rekonstrukci školního hřiště z fondů IROP za spoluúčasti 

Města Hořice, nákupu schodolezu za cca 100.000,- Kč a výsadby před školou za cca 100.000,- Kč, 

obojí v rámci projektu IROP s 10% účastí školy. 

 

Ve školním roce 2023/2024 čeká školu oslava výročí 120 let školy! 

 

ad5) předání informaci o postupu šetření stížnosti na učitele 

Jedním z rodičů byla řediteli školy a Policii ČR sdělena stížnost na chování učitele. Vedení školy 

záležitost prověřilo a ze situace vyvodilo patřičné následky (pracovně-právní postih učitele). 

Školská rada navrhuje pro školní rok 2021/2022 pro zklidnění situace změnu třídního učitele 

v dotčené třídě. 

 

 

ad6) plán voleb členů ŠR na nové volební období 2021 – 2024 

Volby do školské rady probíhají volby členů do školské rady pro další funkční období: 

- za zřizovatele byli jmenováni Mgr. Jiří John a Ing. Tomáš Štayr 

- volby za pedagogický sbor proběhnou 24.6.2021  

- volby za rodiče (navrženi byli Mgr. Petra Sirotková a René Rejman) proběhnou online v měsíci 

červnu 

 

ad7) Ostatní 

Předsedkyně školské rady poděkovala všem voleným i jmenovaným zástupcům a p. řediteli za 

spolupráci a popřála všem hodně úspěchů v osobním i profesním životě.  

                                                                                                

 

 

Zapsal Mgr. Jan Sezima, ověřila předsedkyně školské rady Bc. Jana Bouzková 

V Hořicích dne 22. června 2021    


