
Zápis ze školské rady konané dne 18. června 2018 v zasedací místnosti 
Obecního úřadu  Pačejov 

 

Přítomni:  za obec Pačejov: Ing. Jan Vavřička 

Mgr. Tomáš Cihlář 

za ZŠ Pačejov:      Mgr. Hana Zajícová 

za rodiče:                         Miroslava Smolíková  

    

Omluveny:   Mgr.Petra Mesiarová,  Monika Buriánková 

                        

Host: ředitelka ZŠ Pačejov – RNDr. Hana Aldorfová 

              předsedkyně SRPDŠ Kateřina Nohová se nedostavila 

 

Program jednání 

 

1. Informace ze semináře určeného pro členy školských rad v Sušici 8.6. 
2. Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování 

regionálního školství 
3. Projednání návrhu na změnu školního řádu ZŠ Pačejov 
4. Různé 

 

            Ad 1) Informace ze semináře určeného pro členy školských rad v Sušici 8.6. 

Semináře se zúčastnil předseda školské rady Mgr.Cihlář, akci zhodnotil velice kladně. Výborný 
lektor – PhDr.Bc. Miloš Beran. Nedostatkem byla jen slabá účast – zástupci pouhých 6 škol. 
Obsahem semináře bylo hlavně legislativní vymezení školské rady a provázanost kompetencí 
školské rady  a kompetencí ředitele školy, ukázky dokumentů vydávaných  školskou radou, 
volební a jednací řád školské rady. V diskusi pak byla otevřena otázka školního řádu a statutu 
SRPDŠ při ZŠ 

Závěr:  Školská rada bere na vědomí zprávu ze semináře „Informatorium pro     
                            členy školských rad“ 
 
 
            Ad 2/   Informaci o podpoře financování základních a středních škol při zavádění     
                         změny systému financování regionálního školství podala ředitelka školy  
                         RNDr. Hana Aldorfová 
 
                         Rozvojový program na období září až prosinec 2019 měl dát školám možnost  



                        Dofinancování, jak informoval na dubna poradě ředitrelů škol náměstek ministra                        
                        školství Václav Pícl.  Bohužel ve finální podobě do tohoto programu nebyly zahrnuty ty     
                        školy, kterým byla v souladu s § 3, odst.4 školského zákona udělena výjimka z      
                        minimálního počtu žáků ve třídě. Mezi tyto školy se ZŠ Pačejov řadí. 
 
            Závěr:  Školská rada bere na vědomí informaci o podpoře financování základních a  
                         středních škol 
 
 
           Ad 3/    Zpravodajem k tomuto bodu byla ředitelka školy H.Aldorfová a T.Cihlář. Školní řád je  
                         vnitřním předpisem školy, vychází ze školského zákona § 30. Je to hlavní zákon ve škole.  
                         Omlouvání absence žáků je povinností rodičů. Omluva při předem známé absenci –    
                         rodič nejen omlouvá, ale i žádá předem o uvolnění z vyučování písemnou formou, ŘŠ  
                         následně rozhodne. ZŠ Pačejov předkládá školské radě návrh na dodatek „Školního  
                         řádu ZŠ Pačejov.“ Důvodem je značný nárůst školních absencí žáků, především pak těch  
                         jednodenních, za nimiž se často skrývá snaha vyhnout se různým prověrkám a testům či  
                         jiným školním akcím. Znění návrhu – Dodatek školního řádu č.1:  
 
                        „Při opakovaných krátkodobých absencích /1-2 dny/ omlouvaných rodiči, jejichž  
                          souhrnná délka přesáhne 5 dnů během pololetí, bud při následujících absencích  
                          vyžadováno lékařské potvrzení.“ 
 
                         Závěr:  Školská rada schvaluje „Dodatek školního řádu č.1 
 
           Ad 4/    Pan Cihlář informoval o legislativním vymezení SRPDŠ /podklady ze semináře v Sušici  
                         8.6./ a z něho vyplývajících úkolů pro SRPDŠ při ZŠ Pačejov 
 
                         Pan Vavřička informoval o nejbližších akcích a projektech, které se uskuteční ve  
                         vzájemné součinnosti obec a škola /výměna dveří, rekuperace, rekonstrukce školních  
                         dílen, odhalení pamětní desky prof. Šedivému na budově ZŠ dne 2.9.2019 
 
                        Pan Cihlář představil právě vydanou školní ročenku 2018/2019 
                        Pan Cihlář navrhl na doplnění členů školské rady paní Evu Přerostovou /za ZŠ/, důvodem  
                        je odchod stávající členky paní Petry Mesiarové na mateřskou dovolenou. Paní  
                       Přerostová by měla být zvolena novou členkou školské rady na nejbližším zasedání  
                        pedagogické rady. 
 
 
V Pačejově 18.6. 2019 
                                                                                                          Zapsal: Mgr.Tomáš Cihlář 
 
                                                                                                         Ověřila: Mgr. Hana Zajícová 
                                                                                     
 
                       
 

     


