
Zápis z jednání Školské rady ze dne 28.2.2017 

 

Přítomni: 

Jana Bartošková 

Mgr. Renáta Kynclová 

Mgr. Alena Derková 

PhDr. Miroslava Měchurová 

Ing.Arch.Ing. Tomáš Lohniský 

 

Host: Mgr. Ivana Ullmannová – ředitelka školy 

pan Špaček - rodič 

 

Omluveni: 

Renata Fišmistrová 

 

Program: 

1. Kontrola bodů z jednání ŠR ze dne 18.2.2016  

 stále trvá, že ZŠ má nedostatek tříd pro nově přihlašující se děti do prvních ročníků. Pro 

školní rok 2017/2018 byla Krajskou hygienickou správou udělena výjimka, aby v budově 

“Nové družiny” vznikly z dosavadních družinových tříd 2 nové třídy pro celkem 50 dětí. 

 

 Stavebními úpravami provedenými v roce 2016 se navýšila i kapacita školní jídelny na 800 

dětí. 

 

K bodu č.3 z 18.2.2016 - Proběhla jednání mezi Městem Odolena Voda a organizací IROP 

(Integrovaný regionální operační program) ohledně dotace na novou výstavbu budovy pro 

specializované učebny-odborné třídy. Zároveň mohou vzniknout 2 třídy pro handicapované děti = 

bezbariérový přístup. Výstavba 3.etapy budovy by měla vzniknout u budovy stávající nové družiny. 

 

K bodu č.5 z 15.12.2015 – osazení nového stromu za pokácený strom na školním pozemku -  

pan Lohniský pošle paní učitelce Kynclové projekt úprav kolem ZŠ, aby se vyjádřila, kde by bylo 

vhodné vysázet nový školní strom. 

 

2. v budově ZŠ od září roku 2016 probíhají stavební práce na výstavbě nové tělocvičny. V 

současné době se práce dokončují, kolaudace nové tělocvičny by měla proběhnout 

19.3.2017. 

3. rodiče dětí z prvních a druhých tříd, kteří pracují v Praze, měli prosbu a dotaz, jestli by 

mohla být prodloužena provozní doba školní družiny do 17.30hod.. 

Paní ředitelka přislíbila, že provozní doba ŠD bude prodloužena s platností od 1.9.2017. 

4. Hostem na Školské radě byl i pan Špaček. Ten přišel v záležitosti ohledně školní jídelny – 

není spokojen s kvalitou jídla – resp. jeho 2 děti. Dotazoval se, proč zpravidla vždy jeden 

den v měsíci je z výběru jídla pro 1. a 2. variantu totožné jídlo – jako čočka, hrachová kaše, 

cizrna. Tedy pokud toto jídlo dítě nejí, tak si na ten den nemůže vybrat žádné jiné jídlo. 

Paní ředitelka vysvětlila, že aby byl naplněn spotřební koš zdravé výživy, je nutné aby v jeden jak 

pro 1., tak i 2. variantu byl stejný druh jídla. Rodiče mají možnost na ten den jídlo dítěti odhlásit, 

nebo dítě může sníst jen polévku. 

 

 Paní ředitelka přislíbila: 

 zpracovat statistiku odhlášených obědů 

 zveřejnit znění vyhlášky vč.spotřebního koše na webových stránkách školy s 

komentářem,proč a jak se musí dodržovat. 

 



5. Předsedkyně školské rady paní Bartošková v mailové komunikaci dne 23.2.2017 informovala 

paní ředitelku o nefunkčním přístupu do mailu školské rady. Paní ředitelka tento technický problém 

řeší s IT pracovníkem školy. Zpřístupnění mailu nebo náhradní řešení bude provedeno v měsíci 

březnu 2017. 

 

 

Zapsala: Jana Bartošková 

 

 


