
Školská rada Základní školy Světice 

 

Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Světice 

konané dne 16. 10. 2019 od 17:30 hod., U Hřiště 151, Světice 

Zasedání se zúčastnili následující členové Školské rady. Školská rada je usnášeníschopná. 

Účastníci Členství v radě školy Přítomnost 
Petr Jarkovský 
Markéta Koběrská 
Olga Kyzlinková 
Martina Bosáková 
Kateřina Ruszová 
Jiří Vomlel 

zvolen za zákonné zástupce žáků 
zvolena za zákonné zástupce žáků 
zvolena za pedagogy ZŠ Světice 
zvolena za pedagogy ZŠ Světice 
jmenována za zřizovatele 
jmenován za zřizovatele 

P 
P 
P 
P 
P 
P 

Hosté Pavla Žižková, ředitelka školy P 

Datum konání  16. 10. 2019  

Zpracovala Markéta Koběrská  
Legenda: P-přítomen, N-nepřítomen, O-Omluven 

 

Projednávaná témata: 

1. Zahájení činnosti nové Školské rady, seznámení s aktuálními problémy školy 

2. Volba předsedy Školské rady 

3. Malé porce ve školní jídelně 

4. Podněty ze strany rodičů 

5. Schválení jednacího řádu Školní rady a Výroční zprávy školy 

1. Paní ředitelka shrnula funkce školské rady(podle zákona 561/2004 sb. §168)a upozornila na 
nadcházející návštěvu školní inspekce (začátkem listopadu). Dále upozornila na problém personálního 
zajištění školy, chybí zástupce ředitele na druhém stupni, p. M. Cibulková již funkci odmítla, ze 
současných učitelů o funkci nikdo nemá zájem. V současné době ředitelka jedná s novým kandidátem, 
učitelem matematiky a IT s dlouhodobou praxí ve školství. Hledá se zástup za paní učitelku M. 
Kovačkovou. Od nového roku bude přijata nová paní družinářka a p. A. Javůrková se bude věnovat funkci 
hospodářky. Je třeba posílit bezpečnost školy, zvláště po nedávném incidentu ve školní jídelně, který je 
v řešení policie ČR. J. Vomlel navrhl doplnit do Bezpečnostního řádu školy i článek o bezpečnosti v 
budově školní jídelny. Dále paní ředitelka zmínila stížnosti uklízeček na nepořádek ve školní jídelně (kde 
se nepřezouvá). Navrhuje zvětšit čistící zónu v prostoru vstupu do budovy školní jídelny, kde by si děti 
boty řádně očistily a před místností, kterou využívá školní družina,umístit zátěžový koberec, kde si děti 
boty zují. 

2. Volba předsedy školské rady: Jiří Vomlel navrhl jako předsedu rady Petra Jarkovského, pět členů 

hlasovalo pro, jeden člen (Martina Bosáková) v době hlasování nepřítomen 

3. Byl projednáván problém s velikostí porcí v jídelně pro žáky druhého stupně, na několik žáků oběd 

vůbec nezbyl, je v řešení s provozovatelem MagicHill. J. Vomlel navrhuje doporučit výdejně ověřovat 

množství dodávaného jídla a provozovateli naopak kontrolovat velikost vydávaných porcí. 



4. M. Koběrská prezentovala podněty ze stran rodičů: nevhodnost tykání učitelům na druhém stupni; 

benevolence v používání mobilních telefonů, i když to školní řád zakazuje; problém s komunikací v 

družině 

Z vyjádření přítomných členů pedagog. sboru vyplynulo, že tykání na druhém stupni je dobrovolné, záleží 

na každém učiteli, jaká pravidla si nastaví. Shodli se na tom, že tykání nemá na autoritu učitele významný 

vliv. Některým pedagogům se tykání neosvědčilo a v nové třídě přešli k vykání.  

Mobilní telefony na druhém stupni: dle současného školního řádu děti ve škole mobil používat nesmí. 

Školská rada tuto věc projednala a navrhuje zachování stávajícího znění školního řádu. 

5. Odsouhlasení jednotlivých dokumentů předložených paní ředitelkou. 

Školní vzdělávací program: školská rada nemá námitek proti předloženému Školnímu vzdělávacímu 

programu, doporučuje opravit formální nedokonalosti (spojená slova, špatná diakritika…) 

Jednací řád: J. Vomlel navrhuje přidat do jednacího řádu čl. 10. v tomto znění: Školská rada projednává 

podněty a přijímá usnesení na svých zasedáních nebo projednává podněty a usnáší se prostřednictvím 

elektronické pošty per rollam. V tomto znění byl jednací řád schválenvšemi členy rady. 

Výroční zpráva: připomínky p. ředitelka obdržela emailem, po jejich zapracování proběhne schvalování 

dodatečně prostřednictvím elektronické pošty. 

 

 

 

 

 


