
Základní škola, Základní umělecká škola 

a Mateřská škola Lomnice 

 

zřizovatel: Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 

679 23 Lomnice, IČO: 00280577 
 

 

Zápis z 3. zasedání školské rady ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice konané v Lomnici dne 

12.11. 2020 

 
Přítomni: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Mikita, Ph.D., Mgr. Radim Vykoukal,  

Mgr. Radmila Holcnerová, Mgr. Magdalena Nosková, Mgr. Eva Vítková, Ing. Karel Chalupa,  

Mgr. Bc. Dušan Kíni, Marie Štouračová 

 

Omluveni: 

 

1. Školskou radu (dále jen ŠR) zahájila předsedkyně Magdalena Nosková a přivítala přítomné. 

2. ŠR schválila zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Usnesení ŠR č. 1/3 – ŠR zvolila zapisovatelem Magdalenu Noskovou. 

Usnesení ŠR č. 2/3 – ŠR zvolila ověřovatelem zápisu Marii Štouračovou. 

3. Zastupitelé zřizovatele školy informovali o dokončující se rekonstrukci školy – o průběhu, plnění 

termínů a aktuálním stavu. 

4. Návrh a volba člena konkurzní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky za 

zákonné zástupců žáků – do konkurzní komise byl členy ŠR navržen pan Dušan Kíni. Při hlasování byl 

zvolen všemi přítomnými členy ŠR, členství v konkurzní komisi přijal. Jako náhradník byl zvolen pan 

Karel Chalupa. 

 

Usnesení ŠR č. 3/3 – Členem konkurzní komise byl školskou radou zvolen pan Dušan Kíni. 

 

Usnesení ŠR č. 4/3 – Náhradníkem člena konkurzní komise byl ŠR zvolen pan Karel 

Chalupa. 

 

5.  Starostka městyse Lomnice Marie Brázdová informovala o přípravě konkurzního řízení na obsazení 

vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky školy. 

6. Členové ŠR projednali návrh rozpočtu školy na příští kalendářní rok. Vzhledem k nepřítomnosti 

ekonomky školy budou členům ŠR poslány prostřednictvím mailů odpovědi na následující dotazy. 

1. Z jakého důvodu je na učební pomůcky navýšení 140 %? 

2. Z jakého důvodu je navýšení 208 % na užívání mobilních telefonů? 



3. Byly finanční prostředky 320 000 Kč plánované na vybavení nových tříd všechny použity na  

    tento účel? 

4. Jaké je množství finančních prostředků v investičním fondu (i z minulých let)? 

5. Promítly se v rozpočtu podzimní dotace na novou IT techniku? 

 

7. Členové ŠR se vyjádřili k probíhající distanční výuce. Oproti jaru 2020 udělala škola velký 

pokrok, zavedla online výuku prostřednictvím MS Teams. Pan Karel Chalupa vyjádřil za 

rodiče nesouhlas s nejednotou v práci učitelů – konkrétně ve třídě 1. A, ve které paní učitelka 

Zhořová neprovádí online výuku a neposkytuje rodičům zpětnou vazbu. Předsedkyně ŠR 

Magdalena Nosková přednese stížnost řediteli školy. 

 

8. Členové ŠR projednali a schválili všemi hlasy Výroční zprávu školy za školní rok 2019/2020. 

Usnesení ŠR č. 5/3 – ŠR schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2019/2020. 

 

9. Tímto bylo ukončeno jednání dle programu a dále v bodě různé: 

 Zastupitelé zřizovatele školy informovali o plánovaných úpravách u školního hřiště – stavba 

retenčních nádrží a nové tribuny. 

Další zasedání ŠR bude svoláno v dubnu 2021. 

 

  

Zapsala: Mgr. Magdalena Nosková                                                                             ………………………….  

Ověřovatel zápisu: Marie Štouračová                 …………………………. 

Předseda školské rady: Mgr. Magdalena Nosková                                                    ………………………… 
 

V Lomnici dne 12. 11. 2020 

 

 

 

 

 

      


