
Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Moravská Třebová, Palackého 1351 

 

Datum konání:  3. 4. 2018 

 

 

Přítomni:  Bc. Ivana Kelčová, Josef Odehnal,Vítězslav Škrabal, Mgr. Lucie Krajčiová, Mgr. 

Lenka Čápová, Mgr. Alena Cápalová 

 

Hosté:  - 

 

Omluveni: Ing. Miroslav Klíč, JUDr. Miloš Izák, Josef Haas 

 

Program:  

1. Přivítání, úvodní slovo 

2. Jednání k přijímání dětí do 1. tříd 

3. Diskuze 

4. Usnesení 

 

Ad 1) Předseda školské rady pan Vítězslav Škrabal přivítal přítomné a omluvil nepřítomné členy  

           ŠR. 

 

Ad 2) Pan Vítězslav Škrabal svolal ŠR z důvodu množících se dotazů rodičů budoucích prvňáků 

ohledně přijetí do 1. ročníku. Zástupci města MT pan Odehnal a paní Kelčová osvětlili, že 

zastupitelstvo města MT schválilo zachování všech tří základních škol. Z toho důvodu vedení 

města reguluje počet prvních tříd, které mohou být v následujícím školním roce otevřeny na 

jednotlivých základních školách. Toto je dáno také závaznou vyhláškou o školských obvodech 

v souladu se školským zákonem. Rodiče mají právo umístit dítě do školy podle své volby dle 

Ústavy ČR. 

 

Ad 3)  1. Byl vznesen dotaz, kdy bude realizováno vybudování tělocvičných prvků na rekreační 

ploše ve školním vnitrobloku pro vyžití dětí o přestávkách. 

 2. Dále byl vznesen dotaz, z jakého důvodu byly „zrušeny“ dveře u zadního vchodu do 

tělocvičen, kde je nyní nevyhovující osvětlení. 

 3. Z řad vyučujících byl vznesen požadavek o možnosti vyhrazení parkoviště u školy 

pouze pro zaměstnance školy a možnosti zřídit na ulici Palackého v okolí školy jednosměrný 

provoz se zákazem stání. Daný problém přislíbil projednat p. Odehnal. 

 4. Další požadavek ze strany zaměstnanců se týkal zatemnění oken v tělocvičnách 

z důvodu bezpečnosti. 

 

 

Ad 4) Usnesení:  1. Školská rada doporučuje řediteli školy přijmout všechny děti zapsané do 1.   

tříd, protože je tak povinován zákonu a vytvořit podle jejich počtu potřebný počet    

tříd. 

    2. Školská rada dává podnět řediteli školy zabývat se zastíněním oken 

v tělocvičnách, urychlením vybudování tělocvičných prvků na rekreační ploše a 

řešením osvětlení u vchodu do tělocvičen.              

   

     

 

Zapsala Mgr. Alena Cápalová dne 3. 4. 2018 

 

 

 

 


