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ZÁPIS z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY KONANÉ dne 15. ÚNORA 2023

PŘÍTOMNI: Lenka Paulová

Mgr. Bc. Pavla Krumbholcová, Mgr. Ivan Kožíšek

Bc. Jarmila Kordová, Martin Kratochvíl

NEPŘÍTOMNI: Kateřina Marešová

PROGRAM: 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatele zápisu.

2. Aktuální informace o chodu školy - Mgr. Lenka Matoušovská.

3. Návrhy a připomínky k činnosti základní školy, družiny nebo jídelny.

4. Volba předsedy školské rady.

5. Různé, diskuse, závěr.

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

Za rodiče byli zvoleni Lenka Paulová a Kateřina Marešová, za učitele Mgr. Bc. Pavla

Krumbholcová  a  Mgr.  Ivan  Kožíšek,  za  městský  úřad  Bc.  Jarmila  Kordová  a  Martin

Kratochvíl.

Řídící člen školské rady všechny přivítal.  Školská rada schválila program a zvolila

ověřovatele zápisu pana Kratochvíla a Mgr. Ivan Kožíšek.

Paní ředitelka Mgr. Lenka Matoušovská seznámila školskou radu s činností školy ve

školním roce 2022/2023. 

Paní Marešová poslala elektronicky jeden námět k družině, který se týká zahrádky,

která je moc malá, ale kterou mají všechny děti moc rády. Ale jak se tam nevejdou všechny

najednou, musí se oddělení během týdne střídat,kdo má tzv. zahrádku. Dal by se vymyslet

nějaký další venkovní prostor, který by mohla družina využívat a mít tam zároveň i nějaké

svoje  zázemí?  Doporučíme  školní  družině  používat  hřiště  Sokola,  multifunkční  hřiště  u

mateřské školy, popř. parčík u Ohře pod silničním mostem.

Rodiče si  stěžují,  že se  ve školní  jídelně nevaří  druhé jídlo.  Prosíme rodiče,  aby

dětem vybírali jídla a nenechávali jídla bez výběru. Když se nepřihlásí k odběru druhého jídla

minimálně 25 dětí, druhé jídlo se nevaří. Školská rada zašle rodičům dopis prostřednictvím

elektronické žákovské knížky.



Školská rada zvolila předsedou školské rady Mgr. Ivana Kožíška.

dne 15. února 2023,  zapsal Mgr. Ivan Kožíšek.

 Ověřovatelé zápisu dne 15. února 2023:

Mgr. Ivan Kožíšek

Martin Kratochvíl


