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Zápis č. 2  

Jednání školské rady  

Datum:  10.1.2022  

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 

 
Omluvena: 
 
Miroslava Vokounová        

 
 
 
zvolený zástupce oprávněných osob            

  

  

 Program:  

1. Úvod 

2. SRPŠ – způsob hospodaření, prezentace 

3. Školní jídelna – podněty rodičů  

4. Program „Obědy do škol“  

5. Podněty rodičů 

Průběh jednání: 

1. Úvod 

Schválení programu zasedání. 

Hlasování:    pro 5   proti 0   zdržela se 0  

Program jednání školské rady byl jednomyslně schválen. 
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2. SRPŠ 

Školská rada se rozhodla požádat vedení SRPŠ v rámci lepší transparentnosti o zveřejnění seznamu 

zodpovědných osob a pravidelném přehledu hospodaření v pololetním intervalu. 

3. Školní jídelna 

ŠR řešila podněty rodičů ohledně kvality jídla a dostupnosti nápojů včetně neslazené vody. ŠR 

dospěla na základě sdělení členek rady Jany Vajnerové a Ilony Hoškové, že dostupnost 

nápojů včetně neslazené vody je i přes kovidová opatření v jídelně dostačující. Během jednání 

byla připravena anketa ke stravování ve školní jídelně pro žáky a učitele, která bude v průběhu 

měsíce ledna realizována a následně vyhodnocena na dalším zasedání ŠR.  

4. Obědy do škol 

ŠR byla informována o úspěšném pokračování programu pro sociálně znevýhodněné děti „Obědy do 

škol“. V současné době tento program využívají 4 děti (3 ve škole a 1 ve školce). 

5. Podněty rodičů 

- zařazení výuky AJ dříve než ve 3. ročníku – již v řešení, je plánováno. 

- družina – rodiče požadují častější pobyty venku. Program družiny je uzpůsoben dle Plánu ŠD, počasí 

a současným hygienickým opatřením.  S nadcházejícím jarním počasím se bude čas strávený venku 

prodlužovat. 

ŠR doporučuje, aby anglický jazyk nebyl vyučován na úkor jiných předmětů. V případě zájmu 

ze strany dětí by bylo vhodnější řešit zařazení výuky anglického jazyka formou zájmového 

kroužku. 

Usnesení: 

Add bod 2 – Regina Hourová kontaktuje vedení SRPŠ a domluví se na podrobnostech 

Add bod 3 – Vyhodnocení ankety ohledně školní jídelny a případná doporučení na možná opatření 

budou zpracována na dalším zasedání ŠR a to dne 7.3.2022 v 16:30 na úřadu Městyse Komárov 

         Regina Hourová 

Ilona Hošková 


