
Základní škola, Ji čín, Železnická 460 
 

Zápis z jednání Školské rady Základní školy, Ji čín, Železnická 460  
 

                                                 ze dne 16. června 2015  
 
Účast:    Ing. Kazda, p. Kmínková, doc. Mgr. Kozel, Ph.D., MUDr. Lisý, Mgr. Tmějová,  
              Mgr. Tománková, Mgr. Dvořáková  
 
Hosté:    Mgr. Procházka – ředitel školy 
              Mgr. Blanka Kalátová Lisá – nová ředitelka školy jmenovaná ke dni 1. 7. 2015 
 
Omluveni:   Mgr. Koníř, Ing. Radová 
 
Program:   1. Projednání inspekční zprávy České školní inspekce 
                   2. Seznámení s nově jmenovanou ředitelkou základní školy 
                   3. Různé 
 
  
Jednání školské rady zahájil pan předseda doc. Mgr. Kozel, Ph.D.  
 
ad 1)  
Doc. Kozel – přednesl závěry inspekční zprávy ČŠI v jednotlivých oblastech 
                     uvedl, že zpráva „vyznívá vcelku pozitivně“, inspekcí nebyly nalezeny zásadní  
                     nedostatky 
 
Usnesení: školská rada projednala inspekční zprávu ČŠI ze dne 15. 12. 2014 
                 usnesení bylo schváleno jednomyslně 
 
                          
ad 2)  
Doc. Kozel – poděkoval řediteli školy, Mgr. Zdeňku Procházkovi, svoji spolupráci s panem   
                     ředitelem zhodnotil jako krátkou, ale kladnou 
                  – pogratuloval ke jmenování do funkce ředitelky Mgr. Blance Kalátové Lisé,  
                     kterou vyzval, aby představila svoje plány 
 
Mgr. Kalátová Lisá ve svém vystoupení ocenila kladné mezilidské vztahy panující pod 
vedením pana ředitele na pracovišti a nastínila tyto cíle: 

- pokračovat v demokratickém vedení školy 
- vyučovat nejen frontálně 
- pokračovat ve spolupráci s jazykovým centrem v Nové Pace 
- spolupracovat s partnerskými školami v zemích EU 
- „vtáhnout“ ke spolupráci se školou rodiče  
- zařadit projektové vyučování i v předmětech jako jsou např. praktické činnosti 
- zlepšit mediální stránku školy 

 
Ing. Kazda – po stránce stavebně technické je škola v pořádku, z pohledu poptávky je na  
                     tom škola nejhůře, což je dáno polohou školy na okraji města 
 
Mgr. Procházka – ideální je škola se dvěma třídami v ročníku (pan ředitel také děti odmítá)  
                             a situace, pokud je družina v jiné učebně než probíhá výuka třídy, 
                             stav se do budoucna zhorší 
 
 



ad 3) 
Mgr. Procházka – přednesl informace a plány na příští období: 

- proběhla kontrola hospodaření městským úřadem – v pořádku 
- letošní rok byl náročný na organizaci výuky vzhledem k přestavbě školy (prosinec až 

únor) 
- k zápisu přišlo 74 dětí, budou tři 1. třídy s počtem 24, 25 a 25 dětí, čtvrtek 18. 6. 2015 

schůzka s rodiči 1. ročníku 
- změny třídních učitelů: 

1. A – p. Horák, 1. B – p. Richterová, 1. C – p. Honejsková,  
6. A – p. Kůta, 6. B – p. Havelková, 6. C – p. Šulcová, 7. B – p. Kačírková 

- personální změny: 
noví učitelé: Kateřína Hübnerová Aj – VkO, Marie Ulrichová – 1. stupeň,  
                    Miroslav Šulc Z – Tv  
odchází: Jiří Damašek – odchod do důchodu koncem října 
               Dagmar Chvojková – pedagogická asistentka 

- učební plán uzavřen, úvazky zpracovány 
- opravy v budově – pan ředitel seznámil s provedenými a plánovanými opravami 

(s plánem na nákup 4 ks keramických tabulí, nábytku do 3 tříd, na dovybavení školní 
kuchyňky, na výměnu dlažby v 1. patře pavilonu U 12, jako „hrozbu“ označil topení)   

- měření radonu – vše dobře dopadlo s výjimkou tělocvičny – proto byla tělocvična 
přeměřena, výsledky ještě nejsou   

 
MUDr. Lisý – nenechávat na konci roku žádné peníze, vše utratit, hrozí snížení rozpočtu 
 
Mgr. Procházka – vysvětlil, že ne vždy je to možné. V naší škole velmi záleží na počasí, a 
  tudíž na tom, zda je potřeba v prosinci topit nebo pouze temperovat. Tak se 
  stává, že někdy žádáme o možnost čerpat rezervní fond a někdy nám zase 
  zbývá dost velké množství finančních prostředků. Je otázka, jestli je  
  hospodárné utrácet zbrkle na poslední chvíli nebo raději nechat finance  
  převést do fondu k případnému využití v příštím roce. 
 
Ing. Kazda – poděkoval všem pedagogům a zaměstnancům školy za zvládnutí provozu  
                     v prosinci 2014 
                     třídy ze Základní školy, Husova ul., Jičín již se neučí u nás, ale v K-klubu 
                     mateřské školy – kulminace populace již minula, letos u zápisu do MŠ 180 dětí,  
                     příští rok 160 
                     MŠ Větrov má opodstatnění, na I. ZŠ budou zrušeny dvě třídy MŠ pro  
                     prvňáčky, 5 let by neměly být problémy s umisťováním dětí do MŠ a ZŠ 
 
doc. Kozel – příští schůzka školské rady se uskuteční v období polovina – konec září 
                     popřál nové paní ředitelce Kalátové Lisé, aby se jí dařilo 
                                panu řediteli Procházkovi, aby se mu dobře učilo 
                                všem hezké prázdniny 
 
Mgr. Procházka – poděkoval doc. Kozlovi a všem předchozím členům školské rady,  
                             vyjádřil přesvědčení, že „to mělo význam“ 
                       
 
              
 
 
                  
 
Zapsala: Mgr. Věra Dvořáková                                                 doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. 

                                                                                                  předseda školské rady 


