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Zápis č. 3  

Jednání školské rady  

Datum:  7. 3. 2022  

Místo:   budova Městyse Komárov  

Přítomni:  

Mgr. Ilona Hošková zvolený zástupce pedagogů 

Mgr. Jana Vajnerová zvolený zástupce pedagogů 

Bc. Regina Hourová jmenovaný zástupce zřizovatele (předsedkyně ŠR) 

Ing. Markéta Křížová jmenovaný zástupce zřizovatele 

Pavla Dudlová zvolený zástupce oprávněných osob 

Miroslava Vokounová        zvolený zástupce oprávněných osob            

  

  

 Program:  

1. Úvod 

2. Školní jídelna – hodnocení ankety 

3. Podněty rodičů  

Průběh jednání: 

1. Úvod 

Schválení programu zasedání. 

Hlasování:    pro 6   proti 0   zdržela se 0  

Program jednání školské rady byl jednomyslně schválen. 

 

2. Školní jídelna 

Jana Vajnerová a Ilona Hošková informovaly ostatní členky školské rady o průběhu ankety a 

předběžných výsledcích. Následně bylo domluveno, že Mirka Vokounová zpracuje grafické 

vyhodnocení dotazníků. Na další schůzi ŠR bude pozvána i vedoucí školní jídelny paní Zemanová, se 
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kterou budou následně probrány výsledky ankety, její pohled a připomínky k provozu a tvorbě 

jídelníčků a připravy jídel a možné návrhy na zlepšení. S ohledem na zlepšující se epidemiologickou 

situaci se režim jídelny a stravování vrací do běžného režimu – nabídka nápojů (děti si mohou samy 

nalít), oddělené podávání zeleniny, konzumace svačin v jídelně namísto ve třídách… Výsledky ankety 

budou zveřejněny v červnovém čísle Komárováku. 

 

2. Podněty rodičů 

- bezpečnostní situace (válka na Ukrajině)  - učitelský sbor obdržel podklady a byl instruován, jak 

s dětmi komunikovat o nastalé situaci a předcházet konfliktům mezi dětmi ruské,ukrajinské… 

národnosti 

- školní knihovna – vzhledem k návratu k běžnému režimu školy (bude opět možno míchat děti 

v kolektivech) bude do budoucna možné, aby děti knihovnu využívaly i mimo vyučovací hodiny. ŠR 

doporučuje zajistit do knihovny více časopisů.  

- kolárna – dětem využívajícím k dopravě do školy kolo, koloběžku je k dispozici v areálu školy 

přístřešek, je však nutné, aby dítě mělo vlastní zámek na kolo. Kapacita je v současné době 

dostačující. 

- vzdělávací programy (finanční gramotnost, informovanost o HIV, drogách) – jakmile to situace 

dovolí, je opět v plánu tato školení a přednášky pro děti obnovit.   První přednáška na téma HIV 

proběhla již 23. 3. s 8. a 9. ročníkem v Berouně, kde byla zároveň spojena s návštěvou Pracovního 

úřadu - volba povolání (pro 8. ročník). 

Usnesení: 

Add bod 2 – Mirka Vokounová zpracuje dotazníky do elektronické podoby (grafy, tabulky…). Regina 

Hourová zajistí pozvání paní Zemanové na příští schůzku ŠR. Výsledky ankety školní jídelny a případná 

doporučení na možná opatření budou projednána na dalším zasedání ŠR a to dne 11. 4. 2022 v 16:30 

na úřadu Městyse Komárov. 

         Regina Hourová 

Ilona Hošková 


