
Zápis z jednání Školské rady 

Základní školy Opočno, Nádražní 313 

konané dne 26. 6. 2019 v 16.30 hodin 

 

Přítomni: Ing. Kateřina Macnarová, Mgr. Hana Holečková, Naďa Burýšková, Mgr. 

Magdalena Brandová 

Omluveni: Šárka Škrabalová, Ing. Blanka Bartoňová 

 

Program: 

 

1. Náměty, připomínky, návrhy členů školské rady 

2. Volba členky konkurzní komise pro konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky školy 

3. Informace o školním roce 2018/19    

4. Informace o přípravě školního roku 2019/20  

 

Ad 1. Náměty, připomínky, návrhy členů školské rady 

 

Členky školské rady neměly připomínky nebo návrhy týkající se programu jednání či jiných 

záležitostí. 

 

Ad 2. Konkurzní řízení na místo ředitele/ky Základní školy Opočno 

 

Rada města Opočna, zastoupená starostkou města, Šárkou Škrabalovou, vyhlašuje v souladu s 

ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 

Základní školy, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou s nástupem od 1. 9. 2019 nebo dle 

dohody. Zájemci se mohou přihlásit do 31. 7. 2019. Školská rada na své schůzi volila člena do 

konkurzní komise pro konkurzní řízení na ředitele/ředitelku školy a zvolila Mgr. Hanu 

Holečkovou, a to všemi hlasy. 

 

Ad 3. Informace o školním roce 2018/19 (Mgr. Brandová dle podkladů od ředitelky školy)  

 

Ve školním roce 2018/19 se žáci učili podle platného ŠVP. Bylo otevřeno množství 

zájmových kroužků, uskutečnily se exkurze i zájezdy, plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku, 

lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku. Žáci se účastnili velkého množství soutěží a 

olympiád. Velkým úspěchem byla účast žáka Josefa Součka a žákyně Nicol Kujalové 

v krajském kole biologické olympiády. Pět žáků 5. ročníku odchází na víceleté gymnázium. 

Na čtyřleté gymnázium odcházejí 3 žáci 9. ročníku, 4 žáci byli přijati na střední průmyslové 

školy, 4 žáci na střední zdravotnické školy, 1 žák na obchodní akademii, 1 žák na SOŠ 

veterinární, 2 žáci na SOŠ sociální. Na 4leté obory v SOŠ a SOU odchází 7 žáků a na obory 

3leté 11 žáků. V  8. ročníku proběhlo testování znalostí žáků, které poskytuje žákům zpětnou 

vazbu, jak jsou připraveni na přijímací zkoušky na střední školy v 9. ročníku.  

Ve škole pracovalo školské poradenské pracoviště ve složení ředitelka školy, výchovné 

poradkyně, metodička prevence. Zabývalo se žáky s podpůrnými opatřeními, projednávalo 

přestupky žáků. Škola spolupracovala při řešení výchovných problémů žáků s OSPOD 

Dobruška, PPP Rychnov nad Kněžnou, s Policií ČR. Škola se snaží o vyzdvihování kladných 

vzorů – každoročně oceňuje žáky na Akademii školy- Borce školy a Sportovce školy, pořádá 

pro žáky výlet za odměnu – Sběrači papíru, Borci školy.  



Škola realizovala projekt pro žáky 1. stupně z oblasti etické výchovy Ukaž mi můj svět a 

preventivní projekt pro žáky 2. stupně Zážitková prevence pro žáky ZŠ Opočno. 
V týdnu od 11. do 15. února využila naše škola nabídky organizace AIESEC, která působí při 

Univerzitě Hradec Králové a připravuje vzdělávací projekt EDISON. Do základních a 

středních škol, které se do projektu přihlásí, přijíždí mezinárodní skupina studentů, a ti při 

výuce vedené v anglickém jazyce představují českým žákům a studentům svou zemi a 

kulturu, rozvíjejí jejich konverzační dovednosti. Projekt byl hrazen Spolkem rodičů a přátel 

ZŠ Opočno. 
Rodiče jsou pravidelně informováni o činnosti školy prostřednictvím webových stránek školy 

a Opočenských novin. Rodiče se zapojují do akcí školní družiny, vysoká návštěvnost je při 

Akademii školy.  

 

Informace o ekonomické a finanční situaci školy, čerpání rozpočtu 2019  
 

Prostředky na přímé NIV byly aktualizovány ke dni 4. 6. 2019 a navýšeny celkem o Kč 

221 649,0. Z této částky připadlo Kč 161 802,0 na platy, Kč 55 012 zákonné odvody, o Kč 

3 235,0 se navýšil příděl do FKSP a o Kč 1 600,0 ostatní neinvestiční výdaje. K 31. 05. 2019 

je rozpočet čerpán na 41 %.  Na DVPP bylo vyčerpáno Kč 14 412,0, což odpovídá polovině 

prostředků vyčleněných na další vzdělávání pedagogů.  

Zastupitelstvo města Opočno schválilo další zvýšení příspěvku na provoz o Kč 35 000,0. 

Celková výše příspěvku na provoz činí nově Kč 2 653 000,0. K 31. 05. 2019 je vyčerpáno 44 

% příspěvku.  

 

Ad 4. Informace o přípravě školního roku 2019/20 (Mgr. Brandová dle podkladů od 

ředitelky školy) 

 

Personální změny 

Ke dni 31. 7. 2019 odchází do důchodu vedoucí školní jídelny paní Eva Faltová. Ke dni 31. 7. 

2019 ukončuje svůj pracovní poměr v ZŠ Opočno Mgr. Martina Páleníčková.  

Noví pracovníci: 

Paní Jitka Holečková – vedoucí školní jídelny 

Mgr. Ivana Šanovcová – aprobace MA, výpočetní technika, učitelka anglického jazyka, 

informatiky, metodik ICT 

Michal Štefanides – aprobace dějepis, občanská nauka, absolvuje rozšiřující studium 

zeměpisu, učitel zeměpisu, ORV, 2 dny bude pracovat v ZŠ Třebechovice a 3 dny v ZŠ 

Opočno 

Ivana Brandejsová – školní asistentka (místo paní Zuzany Havlasové, která přejde na pozici 

asistentky pedagoga k žákovi Ondřeji Lisému) 

S novými zaměstnanci budou sepsány pracovní smlouvy, se stávajícím zaměstnanci, kteří by 

ve školním roce 2019/20 měli mít prodloužení pracovní smlouvy, budou pracovní smlouvy 

prodlouženy.  

 

 

Informace o údržbě a opravách o hlavních prázdninách 

 

Budova čp. 4 – výmalba školní družiny 

- lepení koberce ve školní družině 

 

Budova čp. 11 – dokončení rekonstrukce kotelny 

- posun umyvadla ve třídě 3. B (pí. uč. Kozáková), zakrytí podesty linoleem 



 

Budova čp. 313 – výmalba budoucích šestých tříd 

- výmalba v prostorách před školní tělocvičnou, ve školní jídelně pod výdejním 

pultem 

- podlaha, umývadlo, nové obklady a výmalba v humanitní učebně 

- stavební úpravy ve školní kuchyni, obložení stěny za vozíkem s příbory 

- zprovoznění interaktivní tabule v učebně stávající 9. B 

- nákup nových židlí do stávající 9. B (pokud povolí paní ekonomka) 

- rekonstrukce dvou dívčích toalet – akce zřizovatele 

- venkovní hřiště, doskočiště a příslušenství – akce zřizovatele 

 

Termín příštího jednání školské rady 

 

Termín příštího jednání školské rady je plánován na konec srpna, bude upřesněn později a 

včas sdělen členům Školské rady. 

 

Ukončeno: v 17.15 hod. 

 

Zapsala: Mgr. Magda Brandová 


