
Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ Židlochovice, Tyršova 611, konané dne 21. 10. 2015 

 

Dne:    21. října 2015 

Místo:   sborovna ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 

Přítomni:  Mgr. David Kopeček 

   Mgr. Jakub Janča 

   Mgr. Helena Chmelková 

   PhDr. Stanislav Rubáš 

   Ing. Radomír Kurečka 

   Ing. Pavla Nejedlíková 

   Ing. Silvie Tomanová 

Nepřítomni:  Ing. Jan Vitula 

   Mgr. Tomáš Šenkyřík 

 

Zapisovatel: Mgr. Jakub Janča 

Ověřovatel zápisu: PhDr. Stanislav Rubáš 

Program: 

 1. Zahájení, informace o změně ve složení školské rady 

 2. Projednání a schválení Školního řádu a pravidel pro hodnocení 2015 

 3. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2014-15 

 4. Ostatní 

 

1. Zahájení 

Předseda školské rady PhDr. Stanislav Rubáš zahájil jednání, představil nového člena školské rady Mgr. 
Jakuba Janču. Mgr. Jakub Janča byl zvolen jako zástupce pedagogických pracovníků dne 21. 9. 2015. 

 

2. Projednání a schválení Školního řádu a pravidel pro hodnocení 2015 

• Školní řád a pravidla pro hodnocení 2015 byla zaslána všem členům SR elektronicky. 
• Předseda rady vznesl dotaz, jak má škola ve školním řádu ošetřeno případné testování žáků na 

návykové látky. Rodiče v rámci generálního souhlasu souhlasí s tím, aby byl v případě důvodného 
podezření, proveden u dítěte test na návykové látky. 

• Členové školské rady byly také ředitelkou informováni, že na škole se již delší dobu nevyskytly 
problémy s návykovými látkami. 

• Ředitelka školy dále informovala členy školské rady o změně ve školním řádu. Byla doplněna 
povinnost rodičů omlouvat nepřítomnost žáků pouze písemně prostřednictvím žákovské knížky. 



Bylo přistoupeno k hlasování o schvální Školního řádu a pravidel pro hodnocení 2015 

Výsledky hlasování:  7 pro 

   0 proti 

   0 zdržel se 

Školní řád a pravidla hodnocení 2015 byla školskou radou schválena. 

3. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2014-15 

• Dokument byl zaslán všem členům SR elektronicky. 

Výsledky hlasování: 7 pro 

   0 proti 

   0 zdržel se 

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-15 byla školskou radou schválena. 

4. Ostatní 

• Ředitelka školy Ing. Jana Králová informovala členy rady o zapojení školy do projektu v rámci výzvy 
56. V rámci této výzvy škola úspěšně zorganizovala výjezdy čtyř učitelů jazyků do zahraničních 
jazykových škol. Dvacet žáků v rámci této výzvy zamířilo na vícedenní jazykový kurs do Velké 
Británie a dalších dvacet žáků do Německa. Tyto aktivity byly velkým přínosem pro jazykové 
vzdělávání na škole, nezanedbatelnou roli hrál i motivační charakter akce. 
 

• Ředitelka školy podala členům rady informace o plánované přístavbě školy. Ing. Radomír Kurečka 
položil dotaz na dostatečnost kapacity školy. Ing. Jana Králová informovala o plánech budoucí 
organizace provozu školy – po dostavení přístavby na Tyršově bude opuštěna nevyhovující budova 
na Coufalíkově náměstí. Budovu na Komenského 182 bude škola nadále využívat. 
 

• Informace o dotazníkových šetřeních mezi rodiči a žáky. V říjnu 2015 probíhají na škole dvě 
dotazníková šetření. První je zaměřeno na možné zřízení volnočasového centra v prostorách 
bývalého koupaliště oáza ve Vojkovicích. Druhé šetření je prováděno žáky gymnázia Židlochovice 
a týká se spokojenosti žáků se stravou ve školní jídelně. Obě šetření jsou organizována subjekty 
mimo školu. 
 

• Zástupci rodičů otevřeli diskusi na téma kvalita stravy a prostředí ve školní jídelně. Stížnosti směřují 
zejména k vzhledu a chuti nabízených jídel, opakovaně byla zpochybněna vhodnost jídel ke 
školnímu stravování (vysoký obsah soli, velké množství smažených jídel). Zástupci rodičů a školy 
se shodly na špatné organizaci výdeje stravy v době špiček. 
 
V diskusi byla navržena následující opatření:  
Možnost pomoci s přípravou jídelníčku a receptů – řeší referent pro školství ORP Židlochovice - 
Martina Bartáková. Možnost zorganizovat konzultaci s profesionálním kuchařem přímo v provozu 
jídelny. 
 
V Židlochovicích 21. 10. 2015 
 
 
Zapsal: Mgr. Jakub Janča     Ověřil: PhDr. Stanislav Rubáš 


