
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 předsedou školské rady  

Ing. Tomášem Štayrem svoláno zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Na 

Daliborce, Hořice  

Datum jednání: 9. června 2022 

Členové školské rady: Ing. Tomáš Štayr , předseda 

Daniela Šulcová , René Rejman, Mgr. Lada Štěpánková, Mgr. Šárka Válková, Ing. Tomáš 

Štayr 

 

Host:  Mgr. Jan Sezima - ředitel školy 

Omluveni: 

Mgr. Jiří John 

Program: 

1) Zahájení  

2) Plán investic  

3) Akce do školy pěšky či na kole. Zapojení do Evropského týdne mobility (16-22. září) 

4) Energetický management v budově školy 

5) Úprava školního řádu 

6) Výsledky zápisů a přijímacích řízení 

7) Různé 

 

1) Zahájení  

Přivítání členů školské rady předsedou, panem Tomášem Štayerem 

2) Plán investic (zpráva ředitele školy) 

 Půdní vestavba –úprava podkroví, projekt by měl být hotový do 31.8.2022 

 Plán vybudování dílen- oprava učebny, po vybudování sportovního hřiště došlo 

k výraznému ústupu vlhkosti v přístavbě budovy a dílnách, prostory je třeba 

v budoucnu nově omítnout a vymalovat 

 Zpráva ředitele o spolupráci s MAS Podchlumí na projektu MAP II 

 Využitelnost nového hřiště veřejností – dotaz předsedy ŠR 



Ředitel školy přislíbil, že bude bezplatně  propůjčovat hřiště, hledá se řešení 

3) Akce do školy pěšky či na kole. Zapojení do Evropského týdne mobility (16.-22. září) 

Lze navázat spolupráci s Olpranem 

Akci by mělo iniciovat Město Hořice, ŠR doporučuje zapojení školy do Evropského 

týdne mobility 

4) Energetický management v budově školy 

Proběhla diskuze o nouzovém řešení situace při případném přerušení dodávek 

zemního plynu. 

 

5) Úprava školního řádu 

Ke školnímu řádu nejsou připomínky 

ŠR schvaluje školní řád s účinností od 1.9.2022 

 

6) Inspekční zpráva ČŠI 

ŠR bere tuto zprávu na vědomí 

 

7) Informace ředitele školy o výsledcích přijímacích řízení a zápisu dětí do MŠ a do 

prvních tříd pro školní rok 2022/2023 

K zápisu přišlo 57 dětí, nastoupí 40 žáků + dvě ukrajinské děti 

Výsledky přijímacího řízení na víceleté gymnázium a na SŠ 

 

Počet 

přijatých žáků 

Gymnázium SOŠ SOU Nepřijato 

IX. A (21 ž.) 3 8 + 5 2 + 3 - 

IX. B (24 ž.) 2 11 + 2 6 + 3 - 

5.tř. 4 + 1 - - - 

*pozn. červeně označení žáci se dostali na odvolání nebo ve 2. kole PZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


