
Školská rada ZŠ Lhota, Bří Čapků 138, Červený Kostelec 
zápis z 6. jednání 

 
 
 
Datum a čas jednání:    18. září  2017   14:00 – 15:45 hodin 
 
Místo jednání:  radnice , kancelář místostarosty 
 
Přítomni:  Ing. Petr Svoboda Ph.D. PMP,  Bc. Renata Jakubíková,  Jana Petrů,                     
                  Ing., Mgr. Jaroslava Vítová , Richard Bergmann 
                
Omluveni:  Helena Horáčková 
 
Host:           žádný 
 
 
Projednávané body:  
 
 

1. Plánované jednání  s panem starostou a místostarostou proběhlo dne 11.9.2017 
v kanceláři pana starosty .    
Za školskou radu byli přítomni Ing. Petr Svoboda Ph.D. PMP,  Bc. Renata 
Jakubíková,  paní Jana  Petrů,  Ing., Mgr. Jaroslava Vítová  a  pan Richard Bergmann. 
Jako host byly přítomny paní ředitelka ZŠ Lhota  Mgr. Hana Benešová a paní vedoucí 
správního oboru  Irena  Petirová , členka školské  komise  při  radě  města. 
 
Účelem schůzky bylo získání informací o představě budoucího směřování  ZŠ Lhota. 
 
Z jednání vyplynulo, že pro vedení města Červený Kostelec není prioritou sloučení 
základních škol pod jeden právní subjekt.  Nicméně ekonomický dopad v případě 
zásadního úbytku žáků  v ZŠ Lhota  není zanedbatelnou záležitostí. 
 
Výsledkem jednání byl návrh uskutečnit v nejbližším možném termínu koordinační 
schůzku školské rady  za  účelem projednání  a předložení konkrétních kroků 
vedoucích k posílení  zájmu rodičů  umístit své děti na první stupeň do ZŠ Lhota. 
 
 

2. Dnešní jednání školské rady proběhlo v pracovně pana místostarosty Bergmanna, 
který je členem  školské rady.  
V rámci jednání byly diskutovány  konkrétní kroky pro nejbližší období, které by 
mohly napomoci k získání dostatečného počtu  budoucích nových žáků – prvňáků 
a zároveň  by mohly  zvýšit  zájem  a povědomí  o  ZŠ Lhota  jak u obyvatel města 
Červeného  Kostelce ,  tak i  jeho blízkého okolí.  
 
 
 

3. Členy rady byly domluveny  následující kroky :   
 
 



a) Požádat paní ředitelku ZŠ Lhota  o zajištění rozšíření zřizovací listiny  
o  „Doplňkovou činnost“  v podobě  provozování zájmových kroužků v  ZŠ Lhota . 
 
 
 

b) Požádat paní ředitelku ZŠ Lhota o jmenování „ koordinační skupiny “.  
            Tato skupina by zmapovala zájem a také možnosti poskytování konkrétních   
            zájmových kroužků  ještě pro tento školní rok  a zároveň pro nadcházející školní roky. 
  
           Dále  by  tato skupina předložila návrhy konkrétní  organizace zájmových kroužků         
           a  jejich  ekonomická kritéria  apod.  Konkrétní návrhy a možnosti  by byly předloženy   
           k projednání školské radě za účasti  paní ředitelky jako hosta.   
 
 
 

c) Požádat paní ředitelku ZŠ Lhota , aby ve spolupráci s panem místostarostou 
Richardem Bergmannem  oslovili  starosty okolních obcí a  informovali o výhodách 
umístění budoucích prvňáčků  do ZŠ Lhota.    
 
Mezi nesporné výhody patří škola „rodinného typu“  s  individuálním přístupem díky 
menšímu počtu žáků ve třídě ,  dále také blízkost rozvíjející se průmyslové zóny města 
Červeného Kostelce apod. 

 
 
 

d) Požádat paní ředitelku ZŠ Lhota , aby byly zasílány pozvánky na „ Den otevřených 
dveří “  v  ZŠ Lhota    do mateřských škol  jak  v  Červeném Kostelci  ,  tak  také           
do  okolních  obcí.   
 
 
 

4.  Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o poslední jednání školské rady před 
vypršením jejího funkčního období,  poděkoval pan předseda Svoboda  všem  členům 
školské rady  za  velice plodnou  spolupráci. 
 
 

5. Příští jednání školské  rady  proběhne  po volbách  nových členů rady.  
Termín bude oznámen novým členům rady po jejich zvolení. 

   
 

Tento  zápis   z   jednání  bude  prostřednictvím pana místostarosty  Richarda  Bergmanna 
předán členům  rady  města  Červený Kostelec. 
 

 
 

                                                                                         Zapsal Petr Svoboda  
                                                                                       předseda 


