
Zápis z jednání ze školské rady konané dne 12.4.2022: 
 
 
Přítomni: 

- za rodiče: Petra Bártová, RNDr. Zuzana Sochorová Vokáčová, Ph.D 
- za pedagogické pracovníky: Edita Hovadová, Mgr. Jitka Predigerová 
- za zřizovatele: Hana Plecitá – starostka, Pavel Novotný – místostarosta  

 
Hosté: 
Mgr. Ivana Ullmanová – ředitelka školy 

 

Program jednání: 

1. Vzájemné přivítání členů školské rady 

Školská rada se sešla v plném počtu včetně paní ředitelky jako hosta. 

2. Kontrola bodů z minulého zasedání školské rady  

Přítomní členové probrali body z minulého zasedání.  

a) Předsedkyně podepsala obnovený Jednací řád, který bude v nejbližší 
době zveřejněn na webových stránkách školy.  

b) Předsedkyně poté seznámila ostatní členy s pozitivním ohlasem ze stran 
rodičů ohledně umístění parkovacích dorazů na parkovišti před novou 
budovou školy. V souvislosti s tím bylo poděkováno zástupcům města za 
umístění těchto dorazů, které určitě povedou ke zvýšené bezpečnosti 
žáků školy.  

c) Paní ředitelka informovala školskou radu o využívání sociálního 
příspěvku poskytovaného městem pro sociálně slabší žáky. 

 

3. Umístění ukrajinských dětí do školy  

Školská rada byla informována o plánu na potencionální zařazování 
ukrajinských dětí do školní výuky. V souvislosti s tím rada probrala i početní 
stavy dětí ve třídách, kapacitu pro nové první ročníky a očekávaný zájem o 
zápis do prvních ročníků. 

4. Dotazy ze stran rodičů 
a) škola v přírodě: byla diskutována možnost odeslání žáka na školu 

v přírodě v rámci výjezdu jiné třídy, než do které žák dochází, a to 
v případě, pokud výjezd třídy, do které žák dochází, není z nějakého 
důvodu možný. 

b) ranní otevření budovy škol: škola se ráno žákům otevírá v 7:30 dle 
školské vyhlášky, žádná změna v tomto ohledu není plánována. Školská 
rada však byla informována, že škola i zřizovatel již dlouhodobě plánují 



výstavbu zastřešení, které by propojovalo jednotlivé budovy školy a které 
by navíc tvořilo potencionální zázemí pro žáky pří čekání na otevření 
školy (či pro rodiče při odpoledním vyzvedávání žáků z družiny) a 
chránilo je tak v případě nepříznivého počasí. 

 

5. Provozní záležitosti 

Byly diskutované provozní záležitosti související s provozem školy. 

6. Průběžný provoz parkoviště, ranní provoz 

Byla diskutována možná změna v provozu parkoviště v blízkosti autobusové 
zastávky. Toto parkoviště je zvláště v ranních hodinách přetížené a některá 
auta potencionálně ohrožují bezpečnost dětí. Zástupce města informovali radu 
o plánované změně na okružní provoz. 

7. Závěr 

Bylo naplánováno, že následující schůze, pokud nebude potřeba jinak, bude 
svolána předsedkyní na podzim 2022. Předsedkyně navrhne několik možných 
termínů a seznámí členy školské rady s předběžným programem.  

 

Zapsala: 

RNDr. Zuzana Sochorová Vokáčová, Ph.D 


