
Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Táborská konaného 14. října 2014 

 

Přítomni: Miroslav Hricz, Kamila Balharová, Jiří Petráček, Mahulena Košťálová 

Omluveni: Dana Klisáková, Petr Horálek 

Hosté: František Prokop (ředitel školy), Zuzana Labudová 

 

1) Zahájení jednání ŠR 

2) Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2013/2014 

Výroční zpráva byla elektronicky zaslána členům ŠR. 

Školská rada Výroční zprávu projednala a bez připomínek schválila. 

Zároveň dodatečně schválila rozpočet za školní rok 2013/2014. 

3) Kontrola zápisů z třídních schůzek (červen+září) 

5.B - platba za poškozené učebnice na konci školního roku - na základě podnětu 
a stížnosti p. Labudové (dále viz bod 5) byl v zápise z třídních schůzek 5.B 
podnět pro projednání na ŠR. Dle informací pana ředitele byli rodiče 
informováni na zářijových třídních schůzkách o změnách, které se týkají plateb 
za poškození učebnic. Pokud se bude jednat o běžné opotřebení, škola nebude 
náhradu škody požadovat. Pokud se ale bude jednat o jiné poškození, škola má 
právo na základě kompetence ředitele, požadovat po žácích náhradu škody. 
Třídní učitelé budou o této skutečnosti informovat rodiče vždy na začátku 
školního roku. Rodiče i žáci tuto informaci stvrzují svým podpisem v žákovské 
knížce (viz Článek IV. "Povinnosti", písmeno g) 

      - rodiče mají dojem, že děti neprobraly vše potřebné v hodinách matematiky, 
že neovládají to, co by měly v páté třídě umět a znát. Děti nedostávají téměř 
žádné domácí úkoly a nenosí si domů ani pracovní sešity. Rodiče tedy nemají 
přehled o tom, co se v hodinách matematiky učí. Pan ředitel přislíbil hospitaci v 
hodině, budeme dále sledovat.  

9.A - podnět od žáků, že mají malé skříňky a nemají si kam dávat pomůcky na 
výtvarnou výchovu-každá třída si toto řeší zvlášť po dohodě s vyučujícím VV 

      - rodiče si stěžují, že mají žáci téměř každý den odpolední vyučování. Dle 
informací z rozvrhu hodin mají žáci 9.A odpolední vyučování pouze v úterý do 
16.15 a lichý čtvrtek do 15.25.  

 



4) Podněty od rodičů 

Rodiče se opakovaně dotazují na nutnost vyplňování Osobních listů 
žáka+Zdravotní karty (potvrzení od lékaře) na začátku školního roku. 

Mít posudek od lékaře ukládá škole vyhláška č. 148/2004 Sb. o hygienických 
požadavcích na zotavovací akce pro děti. Bez tohoto posudku nemohou děti na 
žádnou školní akci vyjet. Škola vychází rodičům vstříc tím, že nevyžaduje 
posudek na každou takovou akci zvlášť.  

Co se týká Osobního listu-škola má dle Školského zákona, § 28- povinnost vést 
matriku, zároveň jsou rodiče dle stejného zákona povinni nahlašovat veškeré 
změny apod. Vzhledem k tomu, že to mnohdy nedělají, škola to řeší každý rok  
v září tím, že vyžaduje vyplňování aktuálních údajů do Osobního listu.  

Nicméně pan zástupce Hricz přislíbil, že se napříště pokusí formulář  upravit, 
popř. zjednodušit.  

Kroužky: rodiče si stěžují, že škola vydává seznam kroužků až v polovině září.  

Školská rada tuto skutečnost nemůže ovlivnit, tímto ale informujeme, že 
kroužky nespadají do vzdělávací povinnosti školy. Je to nadstandardní 
záležitost, kterou škola žákům poskytuje. Pokud má ale někdo z rodičů zájem 
nebo možnost nějaký kroužek otevřít, může si pronajmout školní prostory a 
nemusí čekat na vydání seznamu všech kroužků, zároveň může kroužek začít 
provozovat hned na začátku školního roku.   

 

5) Stížnost p. Labudové 

Paní Labudová zaslala v červnu mail školské radě a zároveň vedení školy, ve 
kterém vyjádřila nesouhlas s platbou za poškozené učebnice. Dále zaslala 
školské radě stížnost na "nekomunikaci" pana ředitele.  

Školská rada tuto stížnost projednala. Předsedkyně ŠR nechala hlasovat o 
opodstatnění této stížnosti. ŠR následně odhlasovala,  že stížnost je nedůvodná. 
Ředitel školy obdržel podnět k projednání 24. června a odpověděl 30. června, 
tedy šestý den po podání podnětu, a tím dodržel zákonem stanovenou lhůtu pro 
odpověď.  

 

6) Drogově závislí 

Pan Petráček informoval školskou radu o iniciativě, kterou se snaží zlepšit 
situaci s pohybem drogově závislých v okolí školy. K této problematice se 
budeme průběžně vracet a následně prostřednictvím zápisů informovat. 



 

7)  Pokrývky hlavy 

Školská rada-na základě podnětu p. Petráčka-doporučila vedení školy zaujmout 
stanovisko k nošení pokrývek hlavy při vyučování a k následnému začlenění 
tohoto stanoviska do školního řádu.  

8) Plavání 

Pan ředitel oznámil školské radě úmysl zažádat zřizovatele o grant na plavání 
žáků, zároveň požádal ŠR o podporu žádosti. P. Košťálová zašle po dohodě s p. 
ředitelem na MČ dopis.  

9) Termín příštího jednání ŠR je plánován v průběhu listopadu. 

10) Ukončení jednání ŠR 

 

 

Zapsala:        Kontrola: 

Mahulena Košťálová     Kamila Balharová 

 

 

 


