
ŠKOLSKÁ RADA 
při 

ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ TŘEBONÍN 
 

Zápis ze 4. zasedání školské rady 31. 8. 2017 
 

Program: 
1. Informace o průběhu zasedání školské rady 
2. Seznámení s úpravami Školního řádu na šk. rok 2017/18 
3. Vyjádření členů školské rady ke změnám ve šk. řádu 
4. Různé 
 
1. Informace o průběhu zasedání školské rady 

Předseda školské rady přivítal přítomné a seznámil je s průběhem zasedání školské rady, jejímž cílem 
bylo schválení či vyjádření se k úpravám Školního řádu na rok 2017/18. 
 
2. Seznámení s úpravami Školního řádu pro šk rok 2017/18 

 Členové šk. rady prostudovali úpravy šk. řádu v přípravném týdnu prostřednictvím e-mailu zaslaného 

panem ředitelem. Pan ředitel některé změny upřesnil, zejména ty, které se týkají předškolního vzdělávání 

v naší MŠ a také některých povinností a práv žáků školy.  

V nadcházejícím šk. roce bude navštěvovat MŠ 36 dětí, ve škole bude 11 žáků 1. ročníku, 

11 žáků 2. ročníku, 9 žáků 3. ročníku, 13 žáků 4. ročníku a 9 žáků 5. ročníku.  

1. ročník bude samostatný, spojený bude 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník. 

Školní řád je k dispozici na stránkách ZŠ a také je vyvěšen ve vstupní hale.  

 
3. Vyjádření členů školské rady ke změnám ve ŠŘ 

Přítomní neměli k úpravě Školního řádu žádné námitky ani připomínky. 
Školní řád pro šk. rok 2017/18 byl jednohlasně přijat.  
 
4. Různé 

Předseda školské rady vznesl dotaz ze strany rodičů, který se týkal vaření z polotovarů ve školní jídelně. 

Zástupkyně rodičů p. Lipovská odpověděla, že jídelna musí dodržovat tzv. spotřební koš a kontroloři, 

kteří kontrolují hygienu, jídelní lístky, apod. neshledali žádné nedostatky. Jídelní lístky jsou sestavovány 

tak, aby vyhovovaly normám a především zásadám zdravé výživy. Bohužel některé děti jídlo ani 

neochutnají a nerady jí hlavně zeleninové pokrmy. Pokud mají rodiče zájem a možnost, mohou 

kontaktovat vedoucí šk. jídelny p. Plzákovou nebo přímo pana ředitele.  Pan ředitel připomněl, že výroční 

zpráva o činnosti ZŠ bude vypracována a předložena k projednání na další školské radě. 

 
Přílohou k zápisu z jednání je prezenční listina. 
 
V Dolním Třeboníně 31. 8. 2017  
 
 
..................................................     .................................................. 
     Mgr. Karla Hospodářská       Mgr. Roman Kurz 

zapisovatelka ŠR            předseda ŠR 



 
 
 
 

Prezenční listina k zasedání školské rady 31. 8. 2017 
 
   
 

 
paní Martina Lipovská _____________________    zvolený člen 

 
 Mgr. Karla Hospodářská _____________________ zapisovatelka šk. rady 
  
 Mgr. Roman Kurz  _____________________ předseda šk. rady 
 
 
 
Dále přítomni: 
 

Mgr. Jan Švec   _____________________ ředitel školy 
 
  
 
 
                                                 


