
Zápis z 1. jednání školské rady 

4. dubna 2017 

 

Přítomni: Androniková Helena, Benda Aleš, Březnová Eva, Hnátová Jaroslava, 

Janauer Viktor, Kocianová Barbora, Kolesová Hana, Rážová Ivana, Vrtišková 

Kateřina 

 

Omluveni: Konopík Medard 

 

1. Ředitelka školy E. Březnová zahajuje zasedání školské rady. Seznamuje přítomné 

členy ŠR s průběhem voleb a zvolenými členy. Čte paragrafy školského zákona 

týkající se ŠR a povinností na prvním jednání. Předkládá jednací řád předchozí ŠR. 

 

2. Členové ŠR po prostudování původního jednacího řádu navrhují drobné úpravy, ke 

kterým se vrátí po zvolení předsedy. 

 

3. Ředitelka školy se ptá, kdo má zájem stát se předsedou. Nikdo se nehlásí. Poté se 

ptá, zda někdo z přítomných navrhuje jiného člena za předsedu. Navrženi jsou tři 

kandidáti – H. Androniková, V. Janauer a K. Vrtišková. H. Androniková svou 

kandidaturu odmítá. Členové ŠR hlasují o dvou zbývajících kandidátech, kteří 

s kandidaturou souhlasí a zároveň se vzdávají práva na hlasování. Hlasování končí 

nerozhodně – každý kandidát dostává tři hlasy. V. Janauer se své kandidatury vzdává. 

Předsedkyní ŠR rady je odsouhlasena K. Vrtišková. 

 

4. Na návrh K. Vrtiškové diskutují členové ŠR o doplnění jednacího řádu o bod 

týkající se způsobu informování rodičů o práci školské rady a zároveň možnostech 

rodičů kontaktovat zvolené zástupce s konstruktivními návrhy k projednání. Shodují 

se na zřízení e-mailové adresy ŠR a na způsobu umístění informací na stránkách 

školy. 

Zajistí K. Vrtišková a J. Hnátová. 

 

5. Členové ŠR schvalují doplněný jednací řád. Pro – 8 hlasů, proti – nikdo, zdržel se 

– nikdo. Jednací řád byl přijat. 

 

6. Diskuze 

- H. Kolesová – podnět ze strany učitelů a rodičů – v budově 1. stupně je při teplém 

slunečném počasí ve třídách nevyvětratelné horko. Na základě dobrých zkušeností 

navrhuje ověřit možnost nalepení speciálních fólií do oken, které pohlcují tepelné 

záření a zároveň by neubraly na osvětlení tříd. 

Členové ŠR diskutují o návrhu. Zmiňují další možnosti (klimatizace, přenosná 

klimatizace), které jsou však příliš finančně náročné. E. Březnová informuje o 

možnosti využít finanční prostředky z pronájmu. 

Závěr: E. Březnová zjistí cenu fólií. 

- H. Kolesová – podnět ze strany rodičů – děti z 1. stupně, které skončí s vyučováním 

v 11:30, čekají v družině další hodinu, než jdou na oběd. V jídelně jsou pak společně 

s druhostupňovými dětmi, tvoří se fronty. 



E. Březnová vysvětluje zavedený systém rozdělování dětí do družin, který se jí zatím 

nedaří změnit. 

Závěr: E. Březnová promyslí a navrhne způsob, jak zajistit dětem z družiny obědy po 

skončení vyučování. 

- K. Vrtišková – podnět ze strany rodičů – jeden žák 2. stupně kouří při vyučovacích 

hodinách elektronické cigarety, což je v rozporu se školním řádem a působí jako 

precedent. 

E. Březnová informuje o postupu školy v případě konkrétního žáka. 

Členové ŠR diskutují o možných dopadech na ostatní žáky školy. 

Závěr: E. Březnová bude informovat pedagogický sbor o netoleranci kouření 

elektronické cigarety a postupu, který bude při nedodržení tohoto pravidla 

uplatňován. 

 

7. Příští jednání školské rady se uskuteční na podzim při schvalování dokumentů 

daných školským zákonem. V případě podnětů ze strany rodičů, učitelů nebo 

zastupitelů dříve. 

 

 

Skončeno: v 18:30 

Zapsala: K. Vrtišková 

 


