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Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 10. 5. 2019 

Přítomní členové školské rady: 

Radek Vondra, Antonín Tůma, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Alena Grünwaldová, Renata Vlčková, Lucie 

Kučerová, Michal Krátký, Lenka Smutná 

Host: Mgr. Petr Opletal – ředitel ZŠ, Šárka Fiedlerová – vedoucí školní jídelny 

Program jednání Školské rady 

1. Setkání s vedoucí stravování ZŠ  

2. Informace ze školské komise  

3. Školní řád úprava 

4. Projekt „Naše škola 2024“ 

5. Provozní doba budovy Požární 

6. Různé, diskuse 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Setkání s vedoucí stravování ZŠ  

Zástupci ŠR se zajímali o spokojenost strávníků se stravou ze školní jídelny. Sdělili vedoucí stravování 

připomínky některých dětí a rodičů ke skladbě, pestrosti a chutnosti jídel. Také k systému hlášení a odhlášek 

stravy. 

Vedoucí stravování ujistila členy ŠR, že společným cílem personálu kuchyně je zkvalitnění přípravy jídel. Z toho 

důvodu se budou kuchařky účastnit již několikátého školení na přípravu jídel v nových technologiích, kterou je 

kuchyně po rekonstrukci vybavena a již neumí personál využívat na maximum.  

Dále vedoucí stravování sdělila, že od 1.9.2019 dojde ke zvýšení cen obědů, ale také gramáže jednotlivých 

typů jídel. Rodiče budou včas informováni. 

 

2. Informace ze školské komise - studie přístavby základní školy 

Starosta MČ seznámil členy ŠR s informace ze Školské komise, která proběhla v 4/2019. Tématy jednání byl 

projekt přístavby ZŠ Měšťanská, budovy Měšťanská, dále příprava projektu zajištění stravování místních MŠ 

ze školní jídelny ZŠ Měšťanská . 

 

3. Školní řád  

Ředitel školy informoval členy ŠR o probíhající úpravě školního řádu, který bude předložen ŠR ke schválení 

v létě 2019 s tím, že bude vydán a platný k 1.9.2019. Ředitel informoval o častých kázeňských přestupcích, 

nerespektování pokynů dozorů, ničení majetku školy během přestávek. 

 

4. Projekt „Naše škola 2024“ 

Ředitel školy informoval členy ŠR o dalším rozvoji  koncepci školy a školního vzdělávání, kterou odprezentoval 

již na výběrovém řízení na post ředitele školy a na níž společně s kolegy pracuje. Koncepce nese název „Naše 

škola 2024“. Propaguje více projektového vzdělávání, méně frontální výuky. Podpora spolupráce, aktivního  
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přístupu, budování důvěry a hodnot všech zúčastněných stran – žáků, pedagogů, rodičů, zřizovatele, místních 

obyvatel. 

 

5. Provozní doba budovy Požární 

Zástupci ŠR se na základě připomínek a dotazů některých rodičů informovali u ředitele na provozní dobu – 

ranní otvírací doba pro žáky budovy Požární a důvody stanovení této doby. Ředitel a hlavní vychovatelka 

školní družiny vysvětlili harmonogram ranních družin, návaznost na převod žáků do vyučovacích tříd, dozory.   

Školská rada souhlasí se zachováním současného režimu otevírání budovy Požární. 

 

6. Různé, diskuse 

Proběhla diskuse na různá témata – úroveň hodin tělocviku, zájezd Tropical Island, stav zahrady na budově 

Požární, připravované akce školy. 

 

7. Zasedání ŠR  

Další zasedání ŠR je plánováno na druhou polovinu srpna 2019. 

 

Zapsala: Barbora Navrátilová 


