
Zápis z jednání Školské rady ze dne 26.4.2018 

 

Přítomni: 

Jana Bartošková 

Mgr. Jitka Predigerová 

Mgr. Kateřina Hlavínová 

PhDr. Miroslava Měchurová 

Renata Fišmistrová 

Hana Plecitá 

 

Host: 

Mgr. Ivana Ullmannová – ředitelka školy 

paní Fraňková – vedoucí ŠJ 

 

 

Program: 

1. Kontrola bodů z jednání ŠR ze dne 23.11.2017 

2.  Jiné 

 

 

Bod č.3 z 18.2.2016 

výstavba nové budovy ZŠ u stávající nové družiny – stále platí. Probíhá příprava vydání stavebního 

povolení. Podle paní starostky Plecité by mělo být stavební povolení vydáno v únoru 2019, bude ale 

problém s termínem dostavby, aby se stihl termín pro rozšíření tříd pro nové prvňáčky ve školním 

roce 2019/2020. 

 

Bod č.1 ze 23.11.2017 

Výstavba klidové zóny, instalace laviček v prostoru u nové družiny a MŠ – městu Odolena Voda byl 

poskytnut sponzorský dar. Za tento dar se nakoupí prvky do klidové zóny. Vhodné prvky vybere 

vedení ZŠ Vítězslava Hálka. 

 

 

Nové: 

Probírána záležitost ohledně Elektronických žákovských knížek (dále jen EŽK). 

Od paní Fišmistrové vznesen dotaz (dotazuje se paní Zdvihalová) ohledně úpravy používání resp. 

částečného zrušení EŽK pro 1.-3. třídu. 

Dle informací paní ředitelky a i přítomných  pedagogů, zrušit EŽK nelze. 

EŽK se zavedly z důvodů: 

 - zapomínání papírových ŽK – jednalo se o každodenní zapomínání i na prvním stupni (2.,3. třída) 

 - ztráty papírových ŽK – často se jednalo o úmyslné ztráty (špatné známky, neomluvené absence). 

 

První třídy EŽK nemají  - stále zůstávají notýsky a ty zůstanou nadále. 

 

EŽK mají široké využití – zapisují se úkoly, pokud byly zadány vyučujícím daného předmětu, 

zapisují se vzkazy, je přehled o suplovaných hodinách. 

 

Nutnost mít doma připojení na internet je diskutabilní. Pokud rodina internetem nedisponuje, je 

možné využít služeb veřejného internetu – např. knihovna. 

 

Veškeré známky, které děti v 1.-3. třídách získávají jsou známky v pracovních listech, sešitech, 

které nosí domů. Takže jsou 100% kontrolovatelné rodiči každý den. 

 



Paní ředitelka informovala o skutečnosti, že ve školním roce 2018/2019 budou nastávající 9. třídy 

(v současné době 3x 8. třídy) spojeny do 2. tříd devátého ročníku. Vznikne tedy třída 9.A a 9.B. 

Počet dětí v každé třídě: 29 

Rodiče dotčených žáků budou o sloučení informováni písemně, třídy budou promíchány. Tato 

změna se děje z důvodu absence učitelů, financí. 

 

Dále paní ředitelka informovala o výsledcích dotazníkové šetření společnosti SCIO  s názvem 

“Mapa školy” , kterého se zúčastnili rodiče, žáci, zaměstnanci školy. 

Celý souhrn dotazníkové šetření je ke shlédnutí zde: 

 

https://zsodolenavoda.cz/index.php?type=Post&id=2967&ref=blog&ids=833 

 

Ve zkratce: 

V čem by se škola měla zlepšit: 

 = záchody a umývárny – bude řešeno rekonstrukcí zřizovatelem školy 

 = Školní jídelna – chvála x kritika x vracení obědů x prostory x vybavenost – školní jídelna se řeší 

skoro denně. Na zlepšeních se neustále pracuje. Jak sdělila paní Fraňková, ŠJ se snaží vyjít dětem 

vstříc – formou anket zjišťují oblíbená jídla, která v rámci možností spotřebního koše mohou uvařit. 

Paní Fraňková vysvětlovala složitost využití a správného plnění spotřebního koše. Také dodala, že 

ve ŠJ se polotovary využívají maximálně 5% z celého objemu použitých potravin na vaření. 

 

Předsedkyně Školské Rady byla požádána, zda-li by v měsíci červnu mohla navštívit školní jídelnu, 

a ochutnala jídlo, které bude ten den v jídelníčku. Dopředu se hlásit nemusí. Může vyzkoušet 

několikrát. 

Paní Bartošková se zavázala, že Školní jídelnu navštíví, jídlo ochutná a podá podrobnější zprávu. 

 

= vnitřní prostory školy = skříňky, chodby u školní jídelny 

= vztahy mezi žáky 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Bartošková 

 

 

https://zsodolenavoda.cz/index.php?type=Post&id=2967&ref=blog&ids=833

