
Zasedání školské rady konané dne 7. 6. 2018 v ZŠ Štěchovice 

Přítomni: 

Jana Hawryluková 

Dana Kopecká 

Hana Králíková 

Linda Staňková 

Petra Wrlíková 

Renata Ondroušková 

Hosté:  

Mgr. Hana Králíková - ředitelka ZŠ Štěchovice 

 

Návrh programu školské rady konané dne 7. 6. 2018 

Prohlídka realizace projektu ekozahrady 

Seznámení s projektem zabezpečení ZŠ 

Výběrové řízení na učitele pro první třídu ve školním roce 2018/2019 

Vyhledávání na webu ZŠ podle klíčových slov 

Přístřešek nad vchodem u tělocvičny 

Včasná aktualizace kalendáře na webu ZŠ pro školní rok 2018/2019 

Kladné ohlasy rodičů na možnosti doučování v rámci ZŠ- bude tento projekt pokračovat i v e školním 

roce 2018/2019? 

Školní jídelna - kdy bude opět možné vybrat si ze 2 jídel 

Umístění značky K+R (Kiss and ride) v okolí školy, případně přechodu na zpomalovacím pásu u školy. 

Zvelebené okolí školy – pozitivní reakce ze strany rodičů žáků 

Je voda ve škole pitná? Byla zakalená a děti ji údajně neměly pít ( info z týdne 28. 5.- 1. 6. 2018) 

Různé - podněty od rodičů a veřejnosti: zvonek, testy, pomůcky, voda, kvalita autobusu v rámci 

dopravy dětí na škol. akce (možnosti spolupráce s místním dopravcem p. J. Černým), sportovní aktivity 

pro žáky školy (spolupráce školy se sportovními kluby, …) 

 

 

 



Rada se blíže seznámila projektem ekozahrady a prohlédla si stávající fázi realizace tohoto projektu. 

Rada byla informována o plánovaném zabezpečení přístupu do ZŠ. Děti od září obdrží čipy a odchod 

z družiny bude možný pouze hlavním vchodem, nikoli přes šatny jako dosud. Hlavní chodba v přízemí 

bude vybavena háčky a botníky pro potřeby dětí z družiny. 

Pro první třídu byla na místo třídního učitele vybrána kandidátka na základě výběrového řízení. Setkání 

rodičů prvňáčků s novou paní učitelkou se uskuteční v září 2018. V první třídě bude 24 - 25 žáků. 

Rada požádala vedení školy, aby bylo možné na webu školy vyhledávat potřebné informace 

a dokumenty na základě klíčových slov. Rada byla informována, že byl vybrán nový IT správce webu ZŠ, 

jemuž bude tento požadavek předán, spolu s dalším požadavkem rady, ohledně včasné aktualizace 

rozvržení školního roku 2018/2019 (např. informativní schůzky + jejich čas, ředitelská volna, podzimní 

prázdniny atd.). 

Rada navrhla a odsouhlasila umístění přístřešku nad vchodovými dveřmi do tělocvičny. Dále bude 

v průběhu prázdnin u dveří tělocvičny umístěn i zvonek. 

Rada byla seznámena s časovým harmonogramem projektů doučování na ZŠ a jeho dalším 

pokračováním a případném rozšíření. 

Dle informací, která rada obdržela, bude jídelna při MŠ Štěchovice opět nabízet 2 jídla od září 2018.  

Rada se seznámila s návrhem na umístění značky K+R v ulici Školní. Tento návrh bude dále projednán 

se zřizovatelem. Dalším návrhem ze strany rodičů bylo umístění přechodu na retardéru. 

Rada prezentovala kladné ohlasy rodičů na probíhající a již realizované úpravy okolí školy. 

Rada projednala dotazy rodičů ohledně vody tekoucí z kohoutků v ZŠ. Voda je pitná, občasné zakalení 

je způsobeno trubkami, v takovém případě je nutné počkat, dokud neteče čistá voda. 

Rada se opakovaně zabývala možnostmi, jak se mohou rodiče i žáci blíže seznámit s oznámkovanými 

testy. K testům je umožněn přístup na základě telefonické žádosti a poté si je lze vyfotit mobilním 

telefonem. Testy nelze „vynášet“ ze ZŠ. 

Rada požádala vedení ZŠ, aby na webu školy byl zveřejněn seznam požadovaných pomůcek (VV, TV) 

pro školní rok 2018/2019 dříve než na konci srpna, tedy v dostatečném časovém předstihu před 

začátkem nového školního roku. 

Rada byla seznámena s předběžnou nabídkou kroužků pro školní rok 2018/2019. Rada odsouhlasila, 

aby byla na webu ZŠ zveřejněna výzva pro zájemce, kteří by chtěli vést další kroužky v prostorách ZŠ. 

Rada projednala stížnosti rodičů, kteří nebyli spokojeni s kvalitou autobusu, který vozí děti na školní 

akce (např. sedadla bez pásů). Škole byla doporučena/nabídnuta spolupráce s autodopravcem panem 

J. Černým, který již škole své autobusy za vstřícné ceny poskytuje.  

Rada projednala návrhy rodičů, aby škola navázala spolupráci s profesionálními sportovními kluby 

a organizacemi, čímž by došlo k rozšíření nabídky sportovních kroužků, zejména pro žáky prvního 

stupně, vedených profesionály (např. ping-pong, gymnastika, atletika, atd.). Na tento podnět reagovala 

paní ředitelka informací, že ve školním roce 2018/2019 bude na ZŠ působit a nabízet volnočasové 

aktivity atletický klub.  



Další zasedání školské rady se uskuteční v září či říjnu 2018. 

 

Hana Králíková 


