
Zápis z jednání školské rady dne 15.10.2018 
 

Přítomní: 

zástupci školy:       Mgr. Regina Kokešová, Mgr. Martina Kraisová – předsedkyně školské rady 

zástupci zřizovatele:     Ing. Michal Mádr, Bc. Lukáš Zvěřina 

zástupci rodičů:     Bc. Vojtěch Vybíral 

ředitel školy:      Mgr. Ivan Mazáč 

zástupkyně obce Hrušky: Ivana Holoubková 

omluveni:                   Ing. Denisa Klimková 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Projednání a schválení výroční zprávy 

3. Projednání a schválení školního a klasifikačního řádu 

4. Diskuse a podněty členů rady 

5. Závěr 

 

 

1. Zahájení  

Předsedkyně školské rady zahájila jednání a shrnula program 

2. Projednání a schválení výroční zprávy  

Školská rada projednala výroční zprávu, po opravě dvou drobných překlepů byla výroční zpráva 

schválena. 

3. Projednání a schválení školního a klasifikačního řádu  

Pan ředitel seznámil školskou radu se změnami školního řádu, způsobenou hlavně změnou dispozic 

školy, nové učebny, nové vybavení a podobně, bylo potřeba na tyto nové okolnosti reagovat ve 

školním řádu. 

Nový klasifikační řád vychází z vyhlášek a požadavků MŠMT, snížená známka z chování podléhá 

schválení ředitelem školy. 

Školská rada oba dokumenty schválila. 

4. Diskuse 

Paní Klimková zaslala předsedkyni školské rady paní Kraisové dotaz na zástupce obce: 

Asistence při přecházení žáků na křižovatce ulic Sokolská – Václavská. Bylo by možné, aby byl na 

místě v době, kdy chodí děti do školy pracovník obce, podobně jako je tomu u obecní hospody. 



Paní Kokešová a pan ředitel potvrzují, že děti hodnotí přítomnost asistenta pozitivně, cítí se při 

přecházení bezpečněji. 

Pan Mádr přidává připomínku od jiných rodičů, že podobný problém je při příjezdu autobusu s dětmi 

na zastávku Svárovské ulici. Děti přecházejí za autobusem a je to nepřehledné. 

Pan Mádr s panem Zvěřinou budou tuto připomínku adresovat na nejbližším jednání zastupitelstva.  

 

Pan Zvěřina se ptal pana ředitele, zda má škola nějaké požadavky na obec. Pan ředitel označil 

spolupráci za výbornou. Předpokládá, že v budoucnu bude problém s kapacitou školy, dvě třídy na 

Václavské ulici kapacitní problém neřeší. Paní Kokešová doplňuje, že problém není absolutní počet 

žáků, ale jejich rozložení v ročnících. Pan Zvěřina s panem Mádrem odpovídají, že v dlouhodobém 

horizontu se s novou budovou školy počítá. V rámci projektu domu s pečovatelskou službou a 

prostoru kolem, byla součástí zadání architektonické soutěže i nová školní budova. Paní Kokešová 

dodává, že za posledních sedm let se počet žáků téměř zdvojnásobil. Další problém vidí v řešení 

kuchyně školní jídelny, kdy stávající prostor limituje využití a lepší organizaci práce. Situace byla 

řešena s technologem, který navrhl dílčí změny vzhledem k omezeným možnostem, ale pořád to není 

optimální. 

 

Pan Zvěřina se ptal na zpracování osobních údajů žáků (GDPR). Pan ředitel sdělil, že zákonní zástupci 

žáků dostali informaci o údajích, které škola o žácích zpracovává, případně poskytuje třetí straně. 

Dále požádala o souhlas se zpracováním těchto údajů, a dalších informací jako například publikací 

fotografií žáků na stránkách školy nebo kontaktů na rodiče jako email či telefon. 

Tento souhlas je žádán pouze po nových žácích a platí po celou dobu docházky do školy.  

5. Závěr  

Předsedkyně ukončila jednání školské rady. 

 

V Křenovicích dne 15. 10. 2018 zapsal Vojtěch Vybíral 

 

Prezenční listina: 

Ivana Holoubková:     Ing. Denisa Klimková - omluvena 

Mgr. Regina Kokešová:                                                     Mgr. Martina Kraisová:  

Ing. Michal Mádr:     Mgr. Ivan Mazáč: 

Bc. Vojtěch Vybíral     Bc. Lukáš Zvěřina: 

 


