
 
ŠKOLSKÁ RADA 

při 
ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ TŘEBONÍN 

 
Zápis z 3. zasedání  školské rady 24. 10. 2016 

 
 
Program: 
1. Informace o průběhu zasedání školské rady 
2. Seznámení s výroční zprávou školy 
3. Vyjádření členů školské rady k výroční zprávě 
4. Různé 
 
Program zasedání byl jednohlasně přijat.  
 
1. Informace o průběhu zasedání školské rady 
Předseda školské rady seznámil přítomnou členku školské rady a vytýčil program jednání, který směřoval 
ke schválení výroční zprávy školy. Z důvodu nemoci byla omluvena paní Martina Lipovská.  
 
2. Seznámení s výroční zprávou školy 
Před zasedáním školské rady se všichni její členové seznámili s výroční zprávou školy, kterou obdrželi 
v předstihu od ředitele školy.  
 
3. Vyjádření členů školské rady k výroční zprávě 
Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky, které by se týkaly výroční zprávy školy, proto byla 
jednohlasně přijata a odsouhlasena.  
 
4. Různé 
Školská rada se zabývá podněty i různými připomínkami ze strany rodičů, učitelů či obce, proto byly 
v tomto bodě řešeny některé otázky, které směřovaly k chodu a provozu školy. Např. Proč není otevřen 
keramický kroužek na naší škole? Kroužek provozuje externí organizace, která požadovala určitý počet 
žáků. Pro malý zájem žáků ho neotevřela.  
Dále rodiče zajímalo, proč nemohou žáci pobývat před začátkem vyučování před budovou školy. Toto 
opatření je hlavně z bezpečnostních důvodů a je také začleněno ve školním řádu – škola se otevírá v 7,20.  
Pokud bydlí děti blízko školy, neměl by být problém přijít na čas, kdy se škola otevírá. Další možností je 
přihlášení žáků do ranní školní družiny.  
Někteří obyvatelé si všimli pozdějšího večerního svícení ve škole – v té době se ve škole pohybuje paní 
uklízečka nebo paní kuchařka.  
Velkým problémem naší školy je nedostatečná herna a stále slibovaná tělocvična, která by sloužila nejen 
k fyzickému rozvoji naší budoucí generace, ale i k důstojné prezentaci žáků i celé školy při různých 
kulturních akcích a vystoupeních pro rodiče, prarodiče i ostatní obyvatele obce. 
Těší nás zájem nejen z řad rodičů a učitelů, ale i občanů obce, kterým není naše škola lhostejná. 
 
 
Přílohou k zápisu z jednání je prezenční listina. 
 
 
V Dolním Třeboníně 24. 10. 2016  
 
 
..................................................     .................................................. 
     Mgr. Karla Hospodářská       Mgr. Roman Kurz 

zapisovatelka ŠR            předseda ŠR 
 



 
 
 
 

Prezenční listina k zasedání školské rady 24. 10. 2016 
 
   
 

 
Martina Lipovská  omluvena /nemoc/_____   zvolený člen 

 
 Mgr. Karla Hospodářská _____________________ zapisovatelka šk. rady 
  
 Mgr. Roman Kurz  _____________________ předseda šk. rady 
 
  
 
 
                                                 


