
Zápis z jednání Školské rady ze dne 23.11.2017 

 

Přítomni: 

Jana Bartošková 

Mgr. Jitka Predigerová 

Mgr. Kateřina Hlavínová 

Renata Fišmistrová 

Hana Plecitá 

 

Mgr. Ivana Ullmannová – ředitelka školy 

 

Omluveni: 

PhDr. Miroslava Měchurová 

 

Program: 

1. Přivítání ředitelkou školy 

2. Volba předsedy Školské rady – jednohlasně zvolena paní Bartošková 

3. Schválení Jednacího řádu – jednohlasně 

4. Kontrola bodů z jednání ŠR ze dne 16.5.2017 

 

Probrána záležitost fungování šatny, odkládání věcí v prostorách školní jídelny – nelze vyřešit 

jednoduchou úpravou, jedná se o kapacitní problém. 

 

Bod č.3 z 18.2.2016 – výstavba nové budovy ZŠ u stávající nové družiny – stále platí. V rozpočtu 

města na rok 2018 je počítáno s projektem na novou budovu ZŠ. Výstavba cca v roce 2020. Dle 

informace od paní ředitelky bude mít škola ve školním roce  2018/2019 k dispozici poslední 2 volné 

prostory pro vznik kmenových tříd. Tato informace byla sdělena paní Plecité – jakožto zástupci za 

město Odolena Voda – zřizovatel školy. 

 

Bylo ujednáno, že není potřeba výstavba 2. hřiště v prostorách u nové družiny a MŠ – jak bylo 

projednáváno na minulém zasedání. Spíše je pro děti vyžadována klidová zóna, instalace laviček. 

Město OV má možnost poskytnout reklamní lavičky a bylo požádáno o jejich instalaci do 

prostranství za školou. 

 

Dotaz ze strany rodičů, zda-li je možno v el. Žákovských knížkách zapisovat absenci dětí – info ze 

strany školy – nelze – kvůli kontrole a bezpečnosti. 

 

Informace ze strany školy o vánočním jarmarku, který proběhne 6.12.2017 – finance, které se na 

jarmarku vyberou – částí se pokryjí náklady na výrobky,  zbytek zůstane třídě. 

 

Od nového školního roku – 2017/2018 byl zřízen nový účet pro vedení finančních prostředků, které 

zasílají rodiče dětí na různé akce, kroužky. Každý kroužek, akce má svůj specifický VS, který se 

skládá z názvu třídy, kódu akce a jména žáka. Veškeré platby za školní akce teď tedy probíhají 

bezhotovostně, jsou tedy více transparentními. 

 

V budoucnu se počítá s tzv. “Elektronickou pokladnou”, která bude napojená na el. Žákovskou 

knížku “Bakaláři” - budou se zobrazovat informace rodičům o stavu finančních prostředků, které 

poslali na danou školní akci. 

 

Paní starostka vznesla od spoluobčanů města OV připomínku, zda-li je možné omezit hluk v okolí 

“Harmoniky” resp. se jedná o hluk, který je prý způsoben dětmi, které chodí ven s družinou. Po 

jednání mezi paní ředitelkou a starostkou bylo ujednáno, že problém se dá vyřešit výstavbou hrací 



zóny za školou. Škola tedy dává podnět městu , jakožto  jejímu zřizovateli, na výstavbu nových 

hracích zón. 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Bartošková 

 

 


