
Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Židlochovice, Tyršova 611, konané dne 26. 6. 2018 

 
Dne:  26. června 2018 
Místo:  ředitelství ZŠ Tyršova 611 
 
Přítomni: PhDr. Stanislav Rubáš 

Mgr. Jakub Janča 
Katka Ryšánková 
Jana Koupilová 
Mgr. Jindřiška Mrázková 
Mgr. Petr Čerbák 
Mgr. Tomáš Šenkyřík 

 
Hosté:  Ing. Jana Králová 
 
Omluvená nepřítomnost:  Ing. Jan Vitula 
  Ing. Pavla Nejedlíková 
 
Neomluvená nepřítomnost:   
 
Zapisovatel: PhDr. Stanislav Rubáš  
Ověřovatel zápisu: Mgr. Petr Čerbák  
 

PROGRAM: 

1. zahájení 
2. konec školního roku, příprava na školní rok 2018/19 
3. školní jídelna 
4. problém s váhou školních aktovek u žáků nižších ročníků 
5. různé 

 

 

1. zahájení 

 

• Předseda školské rady přivítal všechny přítomné členy a předal slovo paní ředitelce, aby 
členy rady seznámila s aktuální problematikou (viz program). 

 
 

2. příprava nového školního roku (výběr z témat) 

 

• Paní ředitelka nás seznámila s počtem žáků nastupujících do prvních tříd (budou 2 první 
třídy) a šestých ročníků (5 tříd). 

• Přetrvává problém s nedostatkem pedagogů. 
 
 
3. rekonstrukce školní jídelny 

 

• Rekonstrukce školní jídelny počítá s dotací státu se spoluúčastí města. Na spoluúčasti se 

budou podílet okolní obce. Jelikož bude rekonstrukce hrazena z dotací, nemůže provoz 



šk. jídelny nadále vykonávat soukromý subjekt. Z tohoto důvodu bude šk. jídelna 

převedena pod správu školy. 

 
4. Váha školních aktovek 

• Na školské radě jsem přednesl dotaz jednoho z rodičů, který poukazoval na zbytečně 
velkou váhu školních aktovek své dcery. Tento problém jde napříč všemi třídami nižšího 
stupně. Školní rada se snažila najít způsoby řešení, kterými by tento problém byl alespoň 
z větší části vyřešen. Paní ředitelka nás ujistila, že se všechny předmětové komise zavážou 
snížit váhu školních pomůcek na přesně daný limit. To vše však musí jít ruku v ruce 
s dohledem rodičů, kteří kontrolují aktovky svých dětí. Tzn. z praxe učitelé ví, že děti nosí 
na výuku i učebnice a sešity, které však ten den vůbec nepotřebují. Mezi pravděpodobné 
řešení připadá v úvahu i nákup druhých sad učebnic, které zůstanou ve třídách. 

• ŠR taktéž zvažovala tyto myšlenky: 

• Rodiče by mohli po vzoru škol v zahraničí pořídit aktovky, které mají kolečka. 
Tento typ školních brašen je hojně využíván na školách ve F a GB. 

• Rodiče by mohli za přijatelný peníz nakoupit druhou sadu učebnic na „burzách 
knih“, kterou by spolek rodičů mohl každoročně pořádat. Žáci by zde mohli své 
již nepotřebné knihy prodávat. 

 Závěr: Největší zodpovědnost je samozřejmě na straně rodičů. Škola má přesně stanovený 
rozpočet a omezené možnosti. Nicméně udělá všechno proto, aby se tento problém podařilo 
nějakým způsobem vyřešit.  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

5. Různé 
 

 
 
 
V Židlochovicích 26. června 2018 
 
 
 
………………………………………………………..    …………………………………………………………. 
     Zapsal:  PhDr. Stanislav Rubáš             Ověřil:  Mgr. Petr Čerbák  


