
Zápis ze zasedání Rady školy ze dne 5.10.2016 

Přítomni: M. Sikyta, H. Šindelířová, M. Šindelířová, M. Novotná, J. Žemličková,        

K. Skála, Z.Řehoutová 

Omluveni: P. Matoušková, H. Šafránková, M. Šafránková 

 

Zahájení  

Diskutovaná témata: 

M. Šindelířová (vedoucí ŠJ) 

- informace o auditu ( technické  zázemí ŠK), nutnost náhrady vchodových dveří 

ze zahrady, požadavek na OÚ, nedostatek lednic 

-od 1.9.2016 zdražení obědů o 2Kč 

- složení jídelníčku 

-dodavatelé (výběr ovlivněn kvalitou a cenou)  

- návrh p. Sikyty na možnost přípravy svačin pro mladší žáky (není možné 

z důvodu pracovní kapacity a ceny), navrženo podávání ovoce o velké přestávce 

ve dnech, kdy by je děti měly dostat po obědě – středa a pátek, bude-li ovoce 

ten den v jídelníčku ( zkušebně v týdnu od 10.10. – 5.10.2016) 

-návrh vedoucí školní kuchyně – děti se mohou podílet na sestavě jídelníčku 

formou soutěže: Návrh na nejlepší jídelníček 

-rodiče se mohou svými návrhy na stránkách školy podílet na změnách a 

sestavování jídelníčku 

Informace ŘŠ 

-seznámení s rozpočtem na školní rok 2016/2017 (účastníci obdrželi kopii 

návrhu rozpočtu) 

-nutnost opravy a seřízení poškozených oken 

-nutnost opravy garáže za MŠ 



-oprava podlahy v tělocvičně (zatím v návrhu) 

- otázka zřízení technických dílen pro žáky v budově bývalé MŠ u kostela 

-výhledový plán pro půdní vestavbu v budově ZŠ pro odborné učebny, možnost 

financování projektem IROP ( Evropské dotace pro školy), 10% by hradila Obec, 

nutnost zajistit cenový odhad, Obec by měla zajistit projektanta 

-jako prioritu Obec stanovila opravu sociálního zázemí školy 

-konstatováno nedokončení bezpečnostního kamerového systému, kdy firma 

toto i přes upomínání nezajistila 

-konstatován návrh na další navýšení rozpočtu 

-seznámení s programem VVV ( Výzkum, vývoj, vzdělávání), možnost zažádat o 

šablonu Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, v MŠ šablona Chůva 

k dvouletým dětem 

-konstatování nedořešených problémů s inkluzí (rozpory ve vyhlášce, dlouhé 

časové prodlevy při poskytnutí asistenta…) 

-návrh na uskutečnění lyžařského výcviku – týdenní kurz ve Věžovaté Pláni 

- nový učitel Bc. Vladimír Šírek (Z, Př) 

Návrhy a připomínky rodičů: 

- žádost p. H. Šindelířové na umístění hodin do tělocvičny, lepší zajištění 

hygieny, nedostatek mýdla a utěrek, toaletního papíru 

- p. J. Žemličková – možnost oddělených šaten pro početně silnou 5. a 6. 

třídu, opakovaná prosba o možnost finančního výhledu na předmět 

Pracovní činnosti, aby si žáci mohli předem uhradit materiál potřebný 

k výuce, žádost o vysvětlení, zda žák může vidět své opravené testy 

(konstatováno, že rodiče mohou do testů nahlédnout ve škole po 

domluvě s vyučujícím a žák má právo vidět svůj opravený test), 

připomínky rodičů na způsob vyučování některých předmětů, zajištění 

větší aprobovanosti 

- připomínky p. Novotné k nesprávným tel. číslům na stránkách školy 

 



Závěr: 

Příští Rada školy by v listopadu měla řešit hlavně připomínky rodičů k výuce         

v MŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


