
Zápis z 6. jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Bílá Třemešná, okres 

Trutnov, dne 22. 10. 2019 

Členy školské rady svolala předsedkyně Jana Dobroruková. 

Přítomní: 

Členové rady:  RNDr. Jana Dobroruková 
                       Mgr. Miluše Senetová 
                      Ing. Pavlína Krejčová 
 
Ředitel školy:  Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D. 

Program: 
1) Nový člen školské rady  
2) Připomínky k výroční zprávě za školní rok 2018/19, schválení upraveného znění 
3) Zpráva ředitele školy o současném počtu žáků v MŠ a ZŠ, o odchodech a příchodech žáků ZŠ 

ve školním roce 2018/19 a o složení pedagogického sboru. Aktualizace zprávy z června. 
4) Zpráva ředitele školy k průběhu výstavby pavilonu ZŠ 
5) Projednání dodatku č. 7 ŠVP ZV 
6) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020 
7) Různé 
 
Jednání: 
1) Uvedení nové členky ŠR za zákonné zástupce žáků ZŠ, paní Ing. Pavlíny Krejčové. 

2) Výroční zpráva byla po zapracování připomínek schválena. 

3) Počet žáků ZŠ má stoupající tendenci, v září 2019 nastoupilo 209 žáků ZŠ, z toho do 1. třídy 32 žáků.  

Pedagogický sbor je od září plně kvalifikován, nastoupili 3 noví učitelé.  

4) Byla podána zpráva o průběhu výstavby pavilonu ZŠ. 
5) Projednání dodatku č. 7 ŠVP ZV – týká se změny ve výuce Informatiky. 
6) Návrh rozpočtu pro rok 2020 je ve výši 4 mil. Kč, které odpovídají částce, kterou obec  získává na 
provoz školy ze státního rozpočtu. Hlavní členění: energie a voda 1,6 mil. Kč, informační technologie 0,8 
mil. Kč, obnova vybavení 0,4 mil. Kč, opravy 0,4 mil. Kč, ostatní služby 0,3 mil. Kč (finanční, BOZP, 
komunikační, poradenství), spotřeba 0,3 mil. Kč a závodní stravování 0,2 mil. Kč. 
7) Různé 
ŠJ – kvalita připravovaných jídel je na vysoké úrovni, připomínka zazněla ke skladbě jídelníčku, aby byla 
více zvažována vhodnost kombinace nabízených jídel. Ředitel v reakci na podnět informoval o pravidelné 
kontrole návrhů jídelníčků a o kontrole zakupovaných surovin (polotovary se nepoužívají). 
 
Usnesení: 

Školská rada 

1) schvaluje výroční zprávu ZŠ a MŠ Bílá Třemešná za školní rok 2018/19, 
2) bere na vědomí informaci o současném počtu žáků v MŠ a ZŠ, o odchodech a příchodech žáků ZŠ ve 

školním roce 2018/19 a o složení pedagogického sboru, o výstavbě pavilonu ZŠ, 
3) bere na vědomí dodatek č. 7 ŠVP ZV a návrh rozpočtu na rok 2020. 

 

V Bílé Třemešné 22.10.2019 

 

 

Jana Dobroruková   Miluše Senetová  Pavlína Krejčová 


