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Zápis z jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Třebotov, 
konaného dne 23. září 2014 od 17 hodin v prostorách ZŠ Třebotov. 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

Přítomni:  zástupci školy - Václava Makovcová, Jana Majorová, Jana Barnová 
zástupci zřizovatele - Alice Rahmanová, Věra Cypryánová, Jana Hančová  
zástupci rodičů - Veronika Černá, Kateřina Maříková, Petra Beková 
 
Prezenční listina je přílohou zápisu. 

 

PROGRAM: 

1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2013/14. 

2. Složení členů ŠR, volební období. 

3. Aktuální otázky k novému školnímu roku 2014/15. 

 

 

1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2013/14. 

Členky ŠR obdržely v předstihu vypracovanou výroční zprávu školy za období 2013/14 k připomínkám. Na 

dnešním jednání byly k dispozici i veškeré její přílohy. Předložená výroční zpráva včetně příloh byla 

následně všemi členkami jednohlasně schválena. Elektronická verze této zprávy bude umístěna na 

webových stránkách školy.   

 

2. Složení členů ŠR, volební období. 

Tento bod programu zařazen z důvodu uplynutí volebního období členek ŠR zastupující rodiče – K. Maříkové 

a V. Černé. V nejbližší době proto bude nutné zvolit dva nové zástupce rodičů do ŠR. V. Černá tlumočila 

návrh ředitelky školy M. Štýsové, zda nepřihlédnout k tomu, aby složení zástupců z řad rodičů pokrylo 

především silně zastoupené obce. V tomto případě tedy ideálně ve složení 1 zástupce za Třebotov, 1 za 

Kosoř a 1 za Choteč. Ředitelka školy před zasedáním ŠR vyhledala Volební řád školské rady doporučený 

Radou Středočeského kraje, aby tak dle svých povinností zajistila věrohodnost a demokratičnost voleb. 

V. Makovcová s tímto volebním řádem přítomné seznámila. Členky ŠR souhlasily s tím, aby doplňovací volby 

podle tohoto volebního řádu proběhly. Po vzájemné dohodě následně schválily termín voleb rodičovských 

zástupců do ŠR, které proběhnou v den konání třídních schůzek 13. 11. 2014. V souladu s volebním řádem 

členky odsouhlasily ustavení přípravného výboru voleb, který bude pracovat ve složení: Marie Štýsová 

(ředitelka školy), Jana Majorová (zástupce ŠR z řad pedagogů) a Petra Beková (zástupce ŠR z řad rodičů). 

Úkolem přípravného výboru je především ve lhůtě 30 dnů před volbami informovat všechny rodiče o jejich 

konání a vyzvat je ke kandidatuře, zajistit zveřejnění informace o připravovaných volbách na webových 

stránkách školy a zajistit jejich řádný průběh včetně zveřejnění výsledku. 
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3.  Aktuální otázky k novému školnímu roku 2014/15. 

V. Makovcová informovala přítomné členky o probíhající opravě části oplocení školního pozemku 

a dokončení oplocení celého areálu školy. Tímto bude zákonná povinnost školy zajistit oplocený školní 

pozemek naplněna. V souvislosti s tím V. Černá otevřela diskusi nad zajištěním přístupu na veřejné dětské 

hřiště, jež spravuje OS Klouzačka a je součástí školního areálu. Řešením by mohlo být stanovení a zveřejnění 

provozní doby hřiště, o které by informovaly cedule na přístupových cestách k hřišti a informace na 

webových stránkách všech dotčených organizací (OS Klouzačka, obec, škola). V. Makovcová dodala, že nově 

vybudované školní brány se budou uzamykat pravděpodobně pouze v době velké přestávky v případě, že ji 

děti budou trávit venku a dále například při speciálních školních akcích jako je víkend ve škole apod. Další 

možností by bylo včasné informování o uzavření areálu školy zástupce OS Klouzačka, který už by zajistil 

informovanost o dočasném znemožnění přístupu na veřejné dětské hřiště. Provozní řád veřejného dětského 

hřiště a způsob vzájemného informování bude vytvořen během školního roku.  

Dále byla diskutována otázka bezpečnosti dětí na komunikaci před školou. Zástupci rodičů ji i přes 

instalované oplocení nepovažují za dostatečně vyřešenou. Starostka A. Rahmanová přítomné informovala, 

že se v minulosti opakovaně nedařilo získat povolení k vybudování zpomalovacích prahů či retardérů, 

nicméně obec již pracuje na zajištění světelného přechodu se semaforem, který společně s nedávno 

vybudovanými chodníky bezpečnostní situaci před školou jistě zlepší. 

ŠR dále navrhla výši dobrovolného rodičovského příspěvku pro tento školní rok shodně jako rok předešlý, 

tzn. 400 Kč na jedno dítě, 700 Kč na dvě a více dětí. Na třídních schůzkách 13. 11. 2014 bude tento návrh 

předložen rodičům ke schválení. Škole je možno dále přispívat formou sponzorských darů, ať už finanční 

částkou či zakoupením konkrétních pomůcek. V. Cypryánová informovala o návrhu ze strany rodičů, kteří by 

rádi poskytli finanční příspěvek na další vzdělávání učitelů. I tato forma podpory je ze strany školy velmi 

vítána. 

Na závěr byly diskutovány některé otázky týkající se mateřské školy. Vzhledem k tomu, že stávající školská 

rada není platformou pro MŠ, byla tato krátká diskuse ukončena návrhem ze strany členek ŠR zastupujících 

rodiče na vznik obdobné rady fungující při MŠ či její začlenění do školské rady stávající. 

 

Jednání ŠR bylo ukončeno v 18.30 hodin. 

 

Zapsala: Petra Beková  

 

 

 

 

 


