
Zápis ze setkání Školské rady dne 20. 9. 2022 

Přítomni: 

Ing. Jana Svašková, Radek Skořepa, Markéta Vaňková, Pavel Kohout, DiS. Klára Benešová, 

Mgr. Monika Přibíková 

Hosté: 

Mgr. Šárka Hájková Heřmánková – ředitelka školy, Eva Markgráfová – vedoucí ŠD 

Jednání: 
1. Přivítání:  
Rada se schází po svolání předsedkyní ŠR Klárou Benešovou. 
Paní Benešová přivítala všechny přítomné, představila novou členku paní Markétu Vaňkovou 
(jako další v pořadí zvolená nastupuje za paní Pechlátovou, která již nemá v ZŠ žádné dítě) a 
seznámila je s programem jednání (A. Schválení úpravy Vnitřního řádu ŠD, B. Schválení 
Výroční zprávy školy za školní rok 2021/2022, C. Schválení úpravy Školního řádu, D. Schválení 
drobného doplnění ŠVP ohledně systému Bakaláři, E. Otázky rodičů z minulého setkání ŠR). 

2. Projednání jednotlivých bodů programu: 

A. Paní ředitelka zaslala s předstihem všem členům ŠR k prostudování upravený Vnitřní řád 

ŠD a pozvala kvůli objasnění různých dotazů z třídních schůzek i vedoucí ŠD Evu 

Markgráfovou. Ta podrobně popsala systém vyzvedávání dětí (čipy, systém BELLHOP) a 

zodpověděla dotazy ohledně bezpečnosti. Upravený Vnitřní řád ŠD byl poté všemi hlasy pro 

školskou radou schválen. 

 

B. Paní ředitelka zaslala s předstihem všem členům ŠR k prostudování i Výroční zprávu za 

školní rok 2021/2022. Nikdo k dokumentu neměl žádné připomínky, Výroční zpráva byla 

všemi hlasy pro školskou radou schválena. 

C. Paní ředitelka seznámila všechny se změnou Školního řádu týkající se návykových látek, 

konkrétně nikotinových sáčků. Upravený Školní řád byl všemi hlasy pro školskou radou 

schválen. Byl vznesen dotaz, jak je na škole zajištěna prevence – paní ředitelka pohovořila o 

spolupráci se sdružením Cesta integrace, které každoročně organizuje programy primární 

prevence financované z grantu. 

D. V ŠVP došlo k drobné změně – do textu byly přidány informace ohledně systému Bakaláři. 

Nové znění ŠVP bylo všemi hlasy pro schváleno školskou radou. 

E. Na žádost pana Kohouta bylo podrobně projednáno splnění požadavků vzešlých z dotazů 

rodičů z minulého setkání.  

- zvonky – dítě se vrací během dne do vyučování: zvonit na sborovnu 

- info s maily na členy školské rady za rodiče: je na nástěnce v Bakalářích a na webu školy 

- vyjíždění traktoru – ne v době příchodu dětí do školy: odpověděla p. starostka, mělo by být 

v pořádku, ověří 



- kouření zaměstnanců v areálu školy: již ne 

- AJ doučování 2. ročník: bude možné v případě potřeby, vytipuje učitel, doučování bude 

probíhat od října 

- údržba zeleně v areálu školy: splněno, je to v pořádku 

- Bakaláři – propojení se ŠJ: zatím pouze proklik na jídelníček; nově: plán akcí; od ledna 

budou propojeny platby (QR kód, spárování plateb): nyní se systém zkouší na platbách za 

bruslení; propojení omlouvání dítěte na výuku s omluvením do ŠJ: zkusí se ve 2. pololetí; 

notifikace – dostane ji pouze 1 rodič: ano, v Bakalářích se o tom ví, ale jinak to zatím nelze 

3. Zakončení, rozloučení. 

 

Dne 22. 9. 2022 zapsala M. Přibíková                                        Četli: 

 

 


