
Zápis z jednání školské rady dne 7.10.2019 
 

Přítomní: 

zástupci školy:       Mgr. Regina Kokešová, Mgr. Jarmila Rotreklová 

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

zástupci rodičů:     Bc. Vojtěch Vybíral, Mgr. Martina Zourková 

ředitel školy:      Mgr. Ivan Mazáč 

zástupkyně obce Hrušky: Ivana Holoubková 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedy školské rady 

3. Projednání a schválení výroční zprávy 

4. Diskuse a podněty členů rady 

5. Závěr 

 

 

1. Zahájení  

Ředitel školy zahájil jednání a seznámil členy ŠR s programem.  

2. Volba předsedy školské rady  

Mgr. Kraisovou vystřídala za pedagogy Mgr. Rotreklová, ta však o funkci předsedy neměla zájem. Na 

funkci předsedy byla navržena a schválena Mgr. Kokešová. 

3. Projednání a schválení výroční zprávy  

Školská rada projednala výroční zprávu, po vysvětlení některých detailů panem ředitelem byla 

výroční zpráva schválena. 

4. Diskuse 

Pan Vybíral přednesl tyto dotazy a připomínky od rodičů: 

- komunikace učitelů a rodičů e-mailem. Rodiče požadují informace ohledně zadaných úkolů. Pan 

ředitel odpovídá, že není povinností vyučujících sdělovat rodičům úkoly. Pochopitelně v případě že 

rodič požaduje zasílání úkolů po dobu nemoci, je nutné se s vyučujícím na tomto domluvit. Všichni 

učitelé na dotazy rodičů odpovídají. Paní zástupkyně uvádí, že v měsíci září nebyla v pořádku školní 

pošta, ta už by teď měla fungovat. 

- používání mobilů ve škole. Pan ředitel uvádí, že ve školním řádu je otázka užívání mobilů po dobu 

vyučování ošetřena. „Žákům je zakázáno používat mobilní telefony během vyučování, pokud k tomu 



nedostanou výslovné povolení od vyučujícího v daném předmětu. V době výuky jsou mobilní telefony 

vypnuté“. O přestávkách žáci mobily běžně používají. Dle MŠMT a ČŠI nemá škola právo žákům 

užívání telefonů zakázat. R. Kokešová uvádí, že jako metodik primární prevence o tomto tématu často 

diskutuje s kolegy ve sborovnách a vidí toto jako velký problém. Děti se spolu o přestávkách nebaví a 

hrají hry v mobilu, případně často komunikují prostřednictvím sítí. Na akcích jako adaptační pobyty a 

hory je užívání mobilu omezené nebo zakázané, záleží ale především na rodičích, jestli budou 

respektovat naše doporučení. Někteří rodiče trvají na možnosti komunikace se svými dětmi i během 

výuky (o přestávkách).   

- kapacita MŠ. Dvě děti nenastoupily, přes to není v MŠ další místo. Ředitel školy vysvětlil, že 2 místa, 

která jsou ve školce neobsazena, jsou pro děti, které mají povoleno individuální vzdělávání. Místa jim 

musí být držena, ač nejsou v MŠ fyzicky přítomny. Mateřská škola má udělenu výjimku zřizovatele 

nad tabulkových 72 míst. 

5. Závěr 

Pan ředitel poděkoval přítomným za účast a konstruktivní jednání a ukončil jednání školské rady. 

 

V Křenovicích dne 7. 10. 2019 zapsala Regina Kokešová 

 

Prezenční listina:  

Mgr. Ivan Mazáč:     Mgr Martina Zourková: 

Mgr. Regina Kokešová:                                                     Mgr. Jarmila Rotreklová:  

Ing. Michal Mádr:     Bc. Lukáš Zvěřina: 

Bc. Vojtěch Vybíral     Ivana Holoubková: 

 


