
Zápis z jednání školské rady dne 12. 10. 2020 
 

Přítomní:  

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

zástupci zřizovatele:  Ing. Michal Mádr, Mgr. Martin Holomek 

zástupci rodičů:  Mgr. Martina Zourková, Petra Maňová 

ředitel školy:  Mgr. Ivan Mazáč   

zástupce obce Hrušky:  Ivana Holoubková 

Program: 

1. Zahájení, představení nově zvoleného člena školské rady 

2. Schválení Výroční zprávy o činnosti základní školy ve školním roce 2019/2020   

3. Schválení doplňku školního řádu 

4. Diskuse a podněty členů rady 

5. Závěr 

 

1. Zahájení  

Předsedkyně školské rady zahájila jednání a shrnula program, představila nového člena za zástupce 

rodičů (Bc. Vybíralovi skončilo funkční období, za rodiče nově zvolena paní Petra Maňová).  

2. Schválení Výroční zprávy  o činnosti školy  ve školním roce 2019/220  

Členové školské rady obdrželi dopředu k prostudování text Výroční zprávy o činnosti základní školy ve 

školním roce 2019/2020. Ke zprávě nebyly připomínky.  

Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti základní školy ve školním roce 

2019/2020.  

3. Schválení doplňku ke školnímu řádu  

Doplněk školního řádu se týká období distanční výuky. Jsou upřesněny povinnosti žáků, je 

specifikován režim výuky a hodnocení žáků. Text doplňku byl zaslán členům ŠR dopředu k 

prostudování. 

Petra Maňová (PM) – dotaz na výdej obědů při střídavé výuce žákům, kteří jsou na distanční výuce. 

Mgr. Ivan Mazáč (IM) – pokud bude v provozu školní jídelna, budou mít žáci možnost ve zvláštním 

režimu na odběr obědů. Pokud bude provoz jídelny zastaven, nikoliv. Čekáme na rozhodnutí vlády, 

jak bude výuka vypadat od středy 14. 10. Dle toho nabídneme dětem na distanční výuce možnost 

oběda. 

PM – dotaz jak bude vypadat v případě uzavření školy výuka 1. tříd. 

Mgr. Jarmila Rotreklová (JR) – budou vkládána videa, jak s dětmi pracovat. Je nutná přítomnost 

rodičů u dítěte a následná práce s dítětem, případně dohled. Videa si budou moci rodiče pouštět 

opakovaně, v časech kdy se jim to hodí. S dětmi pracovat dle svých časových možností. 



Další dotazy k režimu distanční výuky a dodatku ke školnímu řádu nebyly. 

Školská rada schválila dodatek ke školnímu řádu jednomyslně.    

 

4. Diskuse 

PM – připomínka ke zhoršení kvality obědů. Nedochucené polévky, nevhodné kombinace jídel (ryba 

s bramborami a tuřanské zelí). Nabízí konzultaci nebo i předváděcí akci s kuchařkou ze ŠJ Uhřice. 

Mgr. R. Kokešová (RK) – předá připomínky vedoucí školního stravování, pomůže s řešením problému. 

PM – dotaz na výuku plavání 

IM – proběhly 3 lekce, další z důvodů vládních nařízení odpadnou bez náhrady. Plavání pro naši školu 

pokračovat nebude. 

PM – požadavek aktualizace webových stránek školy. Jsou tam zastaralé informace o umístění tříd 

družiny a není změněno jméno vedoucí školního stravování. 

RK – požádá správce stránek o provedení změn 

PM – dotaz na řešení problémů a požadavků na MŠ (rozdělení tříd, vycházky, málo pobytu na 

zahrádce…) 

IM – řešit s vedoucí učitelkou MŠ, pokud se nedomluví tak až následně s ředitelem ZŠ a MŠ. 

Mgr. M Holomek (MH) – pochvala za uskutečněný ekokurz 6. tříd 7. – 9. 10. Pozitivní ohlasy dětí. 

PM – pochvala za výuku v závěru školního roku. V některých školách šlo pouze o hlídání dětí 

asistenty, v naší škole opravdu učili třídní učitelé a vyučující předmětů na 2. stupni a jednalo se o 

kvalitní výuku, která v mnohých bodech eliminovala mínusy distanční výuky v měsících březen – 

květen. 

Ivana Holoubková (IH) – dotaz kolik dětí z Hrušek v současné době navštěvuje křenovickou školu 

RK – momentálně je ve škole v Křenovicích 29 žáků z Hrušek, 15 z Vážan, 2 ze Zbýšova, 2 z Holubic, po 

jednom dojíždějících z Hodějic a ze Šaratic. 

 

5. Závěr  

Předsedkyně ukončila jednání školské rady v 17.45. 

V Křenovicích dne 12. 10. 2020 zapsala Regina Kokešová 

 

Mgr. Regina Kokešová:       Mgr. Martina Zourková: 

Mgr. Jarmila Rotreklová:    Petra Maňová:   

Ing. Michal Mádr:    Mgr. Martin Holomek:  

Ivana Holoubková: 


