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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE STŘELICE 

 
Datum konání: 8. 12. 2022 
 
Čas konání: 18:00 až 20.40 hodin 
 
Místo konání: ředitelna ZŠ a MŠ Střelice 
 
Účastníci: 
Přítomní členové školské rady 

− za zřizovatele školy: D. Dvořák, R. Ströbinger 

− za zákonné zástupce žáků: T. Bořecká, I. Kratochvílová 

− za pedagogy: E. Sázavská 
Omluveni: M. Holešovský, 
Hosté: H. Fialová, ředitelka ZŠ a MŠ Střelice 
 J. Beneš, zástupce ředitelky pro ZŠ 
Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Projednání jednacího řádu školské rady (ŠR) a jeho schválení 
3. Volba předsedy ŠR na nové funkční období 2022 až 2025 
4. Různé   
5. Termín příštího jednání školské rady 

 
 
Zápis z jednání: 
 
1. Zahájení 

 
Zasedání ŠR bylo řádně svoláno ředitelkou školy. 
 
Ředitelka školy zahájila jednání ŠR a představila jednotlivé členy. 
 
 

2. Projednání aktualizace jednacího řádu školské rady (ŠR) a jeho schválení 
 
V souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon ve znění 
pozdějších předpisů ŠR na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád. 
 
ŠR projednala navrhované znění jednacího řádu, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu. 
 
Bylo navrženo a schváleno usnesení: 
 
ŠR stanovuje jednací řád ŠR ve znění, které bylo předloženo členům školské rady. 

 
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
 

3. Volba předsedy ŠR na nové funkční období 2022 až 2025 
 

V souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon ve znění 
pozdějších předpisů ŠR na svém prvním zasedání zvolí svého předsedu. 
 
Mgr. Dvořák navrhl za předsedu ŠR paní Mgr. Terezu Bořeckou. 
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Nebyl podán žádný protinávrh. 
 
Bylo navrženo a schváleno usnesení: 
 
ŠR volí za předsedu ŠR paní Mgr. Terezu Bořeckou. 

 
Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se: 1 
 
 
 

4. Různé 
 
1. RVP, ŠVP, koncepce školy 

 
Mgr. Sázavská seznámila členy ŠR s aktualizací RVP a nutností aktualizace ŠVP 
z důvodu zavedení pravidel ve vztahu k ICT dovednostem. 
 
Dále byl projednán požadavek na informovanost rodičů ohledně koncepce školy 
a jejich cílů transparentní a jednoduchou formou. Ředitelka školy přislíbila zpracování 
podkladů pro daný materiál, který bude následně dále projednán ŠR. 

 
2. Vyzvedávání žáků ze ŠD 

 
Zástupce zřizovatele Mgr. Dvořák, seznámil členy ŠR o aktuálním stavu řešení 
záležitostí ohledně vyzvedávání žáků ze ŠD a zajištění bezpečnosti žáků. Orgány 
obce prověřují možnosti odpovídajícího technického dovybavení školy (kamerový 
systém apod.). 
 
Ředitelka školy seznámila členy ŠR s aktuálními technickými překážkami, které brání 
rychlé implementaci technického dovybavení – jedná se zejména aktuálně 
nedostatečnou infrastrukturu (kabelové rozvody). 
 
Za účelem zajištění alespoň přechodného řešení pro zvýšení bezpečnosti žáků, 
projednala ŠR možnost změny organizace vyzvedávání žáků ze ŠD, úpravy vnitřního 
řádu ŠD a technická opatření, a to následovně: 
- každé oddělení ŠD bude vybaveno mobilním telefonem s vlastním telefonním 

číslem, 
- zákonní zástupci žáků oznámí škole telefonní čísla, ze kterých budou oprávněné 

osoby telefonicky nahlašovat vyzvedávání žáků ze ŠD; 
- osoba oprávněna vyzvednout žáka telefonicky kontaktuje příslušné oddělení ŠD 

hovorem z telefonního čísla, které bylo poskytnuto zákonným zástupcem žáka; 
- vychovatelka na základě telefonického hovoru uvolní žáka ze ŠD. 
 
Ve spolupráci se zřizovatelem bude nadále hledáno finální technické řešení. 

 
 
5. Termín příštího jednání školské rady 

 
Členové ŠR dohodli termín příštího jednání ŠR na 16. 2. 2023 od 17:30 hodin 

 
 
Příloha č. 1: - jednací řád ŠR 
 
Zapsal/a: Robert Ströbinger 
Schválil/a: Tereza Bořecká 


