
Zápis z jednání Školské rady ze dne 1.12.2022 
 

Přítomni: Klára Kupcová  

Martina Hradecká 

Ing. Dagmar Hladíková 

Kristýna Holečková 

Ing. Monika Keřková, MPA 

Jako host: Mgr. Petr Pavelka — ředitel školy 

         

Omluvena: Ing. Alena Brotánková 

1. Zvolení zapisovatele: Klára Kupcová 

 

2. Stanovení termínů setkání školské rady v roce 2023. 

27/2/2023 v 17:00 ve škole 

5/6/2023 v 17:00 ve škole 

25/9/2023 v 17:00 ve škole 

4/12/2023 v 17:00 ve škole 

 

Na školské radě se probíraly následující témata: 

 

a) Členové rady vznesly dotaz, kdy bude vypsáno výběrové řízení na post ředitele ZŠ Ohrobec. 

Vyřizuje: Monika Keřková (dotaz na obec) 

 

b) Otevřela se diskuze k tématu „2. stupeň“, není dostatečně informací, členové rady se 

dotazují zřizovatele, v jaké stavu je aktuálně řešení 2.stupně a kdy a za jakých podmínek bude 

otevřen 2. stupeň a pokud ne, jak a kam se bude řešit přestup dětí z Ohrobce. 

Vyřizuje: Monika Keřková (dotaz na obec) 

 

c) Zástupci rodičů ve školské radě navrhly, aby ještě před koncem roku 2022 byla zrealizována 

třídní schůzka rodičů dětí 5. třídy, kdy by jim byly zodpovězeny otázky ohledně pokračování 

dětí do 6 třídy. 

Vyřizuje: Petr Pavelka (ředitel) 

 

d) Probíralo se opět založení Sdružení rodičů a přátel při škole z důvodu zlegitimizování darů pro 

školu. Toto téma si na starost vzala paní Lucie Vitoušová. V týdnu od 5/12 bude mít schůzku 

s paní Renatou Hlavešovou. 

 

e) Na schůzi se řešily nesrovnalosti aplikace „Škola online“ hlavně část týkající se chování a 

postihů. 

Vyřizuje: Petr Pavelka (ředitel) 

 

f) Byl vznesen dotaz, zda paní Ing. Alena Brotánková chce i nadále být členem školské rady. 

Vyřizuje: Monika Keřková (dotaz na obec) 



g) Zástupci rodičů ve Školské radě chtějí řešit s panem starostou situaci ohledně opětovného 

nástupu paní ekonomky/účetní Petry Kučerové. Zástupci rodičů považují angažování paní 

Kučerové za střet zájmů, vzhledem k tomu, že kontrolu vedení účetnictví školy provádí za 

úřad její matka paní Pavelková. 

Vyřizuje: Klára Kupcová, Martina Hradecká 

 

h) Členové rady chtějí větší IT bezpečnost hlavně v oblasti účetních dat. Primárně se jedná o co 

největší možnou zálohu dat, aby existoval backup, pro případ, že by se data pozměnili zpětně 

či se ztratili. 

Vyřizuje: Monika Keřková (dotaz na obec) 

 

i) Zástupci rodičů ve Školské radě, chtějí mít možnost nahlédnout do účetních knih školy 

Vyřizuje: Monika Keřková (dotaz na obec) 

 

 

 

 

Další setkání školské rady se uskuteční dle harmonogramu či potřeby.  O přesném termínu bude 

informovat předsedkyně školské rady min. 14 dní dopředu. 

 

V Ohrobci:                                                                        Zapsala: Klára Kupcová 

1.12.2022 


