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Zápis z jednání Školské rady Základní školy Třebotov, 
konaného dne 14. října 2019 v 17:00 hodin v ZŠ Třebotov. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Přítomni členové:  zástupci školy – Václava Makovcová, Mariana Pavlová 
zástupci zřizovatele – Jitka Šůrová, Barbora Liscová, Lucie Crlíková 
zástupci rodičů – Jana Sladká Hyklová, Andrea Hauzerová, Jana Boštíková 

Omluveni:  Lenka Lipanská  
Hosté:   Jana Hančová  

 
Prezenční listina je přílohou zápisu. 
 
 
PROGRAM: 
 
1) Zahájení  
2) Výroční zpráva 
3) Podněty rodičů 

3.1.  Nástupní / výstupní místa při odjezdu na školní akce  
3.2.  Zpomalovací pásy před školou 
3.3.  Školní jídelna 

4) Závěr   

 
 
1. Zahájení 

Zasedání Školské rady bylo zahájeno v 17:00.  

2. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy   

Vedení školy vypracovalo Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/19 (dále jen VZ). Zástupci ŠR 

obdrželi VZ předem k prostudování. Členové ŠR vyjádřili souhlas se zněním VZ. Elektronická verze bude 

zveřejněna na webových stránkách školy. 

 

3. Podněty rodičů  

3.1. Nástupní a výstupní místo při odjezdech na školní akce 

Zástupci rodičů vznesli dotaz na možnost změny místa při odjezdu na hromadné školní akce, zejména 

z důvodu, že prostor před školou není z hlediska bezpečnosti nejvhodnější. Po diskuzi byla navržena dvě nová 

vhodná místa – fotbalové hřiště a prostor před Obecním úřadem. Škola při organizaci dalších akcí tento 

podnět zohlední. 

3.2. Zpomalovací pásy před školou 
 
Zástupci rodičů navrhli umístění zpomalovacích pásů na vozovku před školou. Tento návrh byl již v minulosti 
předložen, obec bohužel obdržela nesouhlasné stanovisko od vlastníka silnice (jedná se o silnici II. třídy, 
vlastníkem je Středočeský kraj). Byly diskutovány další možnosti, jak zpomalit provoz před školou – zástupci 
obce slíbili prozkoumat možnost barevného odlišení silnice v úseku před školou. 
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3.3. Školní jídelna 
 
Školní jídelna funguje od počátku školního roku 2019/20 v nových prostorách. Ze strany rodičů byl vznesen 
dotaz týkající se dalšího provozu školní jídelny a možné rozšíření nabídky jídel. 
Zástupci rodičů pozitivně přijali informaci o již proběhlých i plánovaných aktivitách, např.: 

- Obec zajistila profesionálního kuchaře, který strávil s našimi kuchařkami 3 dny v plném provozu. 
Cílem bylo zejména obohatit zavedený jídelníček. 

- S přechodem do nově vybudované kuchyně již nejsou využívány polotovary a vaří se převážně 
z čerstvých potravin. 

- Pro zahuštění jídel se nepoužívá mouka. 
- Připravuje se zavedení čipového systému pro evidenci objednání a výdeje stravy; po jeho zavedení 

bude rozšířena nabídka jídel na 2 (zpočátku 2 dny v týdnu). Současně dojde ke zkrácení doby pro 
odhlášení oběda – toto bude možné nejpozději den předem). 

- Školní jídelna je otevřená novým receptům, v případě, že mají rodiče tip na recept, který by ŠJ mohla 
vařit, jeho zaslání je vítáno.  

 

 

4. Závěr 

 

Jednání ŠR bylo ukončeno v 18:30 hodin 
Zapsala: Jana Boštíková 

 

 

 

 


