
Zápis z jednání školské rady dne 20. 10. 2022 
 

Přítomní:  

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

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

zástupci rodičů:  Petra Maňová, Ivona Dostálová 

zástupce obce Hrušky:  Ivana Holoubková 

ředitel ZŠ:  Mgr. Ivan Mazáč 

Program: 

1. Zahájení, seznámení s programem  

2. Schválení výroční zprávy za školní rok 2021/2022   

3. Schválení změn ve školním řádu 

4. Informace o průběhu školního roku 2022/2023 

5. Diskuse a podněty členů rady 

6. Závěr 

 

1. Zahájení  

Předsedkyně školské rady zahájila v 18.00 jednání a seznámila přítomné s programem. Nikdo ze členů 

neměl návrh na doplnění.  

2. Schválení výroční  zprávy ředitele  ZŠ a MŠ Křenovice za školní rok 2021/2022  

Členové školské rady obdrželi výroční zprávu dopředu k prostudování.  

Ke zprávě nebyly připomínky. Kompletní dokument bude zveřejněn na webových stránkách školy. 

Školská rada schválila Výroční zprávu ZŠ a MŠ Křenovice za školní rok 2020/2021 jednomyslně.  

3. Schválení změn ve školním řádu  

Členové školské rady obdrželi předem znění upraveného školního řádu. Jedná se: 

1) o úpravy s ohledem na zavedení elektronické ŽK 

2) o omezení užívání mobilních telefonů ve výuce 

3) o zmírnění omezení pohybu žáků po budově v době přestávek 

4) v kapitole k zákazu užívání a přechovávání návykových látek byly vedle tabákových výrobků 

připsány nikotinové výrobky  

ředitel školy zdůvodnil změny, členové ŠR neměli připomínky 

P- Maňová – kladná odezva ze strany rodičů k omezení používání mobilů v době výuky 

R. Kokešová – vidíme změnu v chování mezi žáky, začali se mezi sebou bavit, hrát hry, zvýšil se pohyb 

dětí po chodbách o přestávkách, nesedí v lavici s mobilním telefonem.   

Školská rada schválila změny ve školním řádu jednomyslně. 



4. Informace o průběhu školního roku 2022/2023 

Zástupkyně ředitele seznámila členy ŠR s průběhem školního roku, s uskutečněnými i plánovanými 

akcemi. Bližší informace o aktivitách školy jsou uvedeny na webových stránkách školy. 

Škola má v současné době 267 žáků, 13 tříd a 3 oddělení školní družiny. Nastoupily nově 2 vyučující 

2. stupně Mgr. Ptáčková a Mgr. Bursíková. 

5. Diskuse 

Ivona Dostálová (ID) 

- Dotaz na fungování jídelny po zavedení nového systému s čipy. Systém odhlašování 

nefunguje z mobilu. Mobilní aplikace je zpoplatněná.  

- Dotaz na zapomínání čipů 

RK – dítě, které zapomene čip, nahlásí jméno a oběd dostane. 

ID - Dotaz na časový prostor na jídlo mezi hodinami 

RK – některé třídy chodí na oběd mezi hodinami z důvodu nerovnoměrného konce výuky v době 

plavání 1. stupně. Je třeba se najíst rychleji, ale časový prostor na jídlo je dostačující. Jde o to, že se 

dohled snaží je ponoukat k jídlu a omezit povídání a zbytečné vysedávání v jídelně.  

ID- Upozorňuje na častý výskyt vší, především v loňské 4., současné 5. třídě. Je nutné informovat 

rodiče a problém prodiskutovat na třídních schůzkách. 

Ředitel školy (ŘŠ): o problému budou informováni pedagogové na poradě, předají informace na 

třídních schůzkách. 

Petra Maňová (PM) 

- Dotaz, jestli mají děti o přestávkách otevřené dveře do tříd 

ŘŠ: ano, do tříd jsou dveře otevřené, aby dohled chodící po chodbě měl přehled o dění ve třídách. 

PM - Dotaz k vytápění školy i haly 

ŘŠ: ve škole hlídáme způsob větrání, omezili jsme topení na chodbách. V hale se bude topit na 16 

stupňů 

RK: děti do haly chodí velmi málo oblékané. V zimě tam bývá chladno a děti chodí celoročně 

v kraťasech a tričku (děvčata často tričko na ramínka), nemají mikinu ani tepláky. 

PM - Bude třeba informovat rodiče o vhodném oblečení do haly 

6. Závěr  

Předsedkyně ukončila jednání školské rady v 19 hodin 

V Křenovicích dne 20. 10. 2022 zapsala Regina Kokešová 

Mgr. Regina Kokešová:       Ivona Dostálová 

Mgr. Jarmila Rotreklová:    Petra Maňová:   

Ing. Michal Mádr:    Mgr. Martin Holomek:  

Ivana Holoubková: 


