
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RŠ 23.5.2022 

 

Účast: Mgr. Barbora Křížová, Ing. Michal Ondrášek, Jana Kratochvílová, MVDr. Veronika Fajtová 

 

Rada svolána na návrh ředitelky MŠ a ZŠ Radostice Mgr. Barbory Křížové.  

 

Usnesení:  

1. Vzhledem ke změně ve složení rady (Bc. Zuzana Dvořáková byla odvolána z funkce 

zástupkyně za pedagogy a nově byla zvolena Jana Kratochvílová) proběhla nová volba 

předsedy rady. Byl zvolen Ing. Michal Ondrášek nadpoloviční většinou hlasů. 

2. Ředitelkou školy byl představen provozní řád venkovního hřiště a zahrady. Přidány body o 

kamerovém systému se záznamem (kamera a odpadkové koše budou poskytnuty obcí). Viz 

příloha č.1.-schváleno nadpoloviční většinou hlasů. 

3. Předběžně projednána dotace IROP- žádost o dotaci na rekonstrukci a vybavení učebny pro 

přírodní vědy a jazyky (stavební úpravy učebny nyní 4.a5. ročníku, nové vybavení a IT 

technika). Ředitelka školy přislíbila vyhotovení návrhu žádosti o dotaci.  

4. Projednán email p. Matoušové přednesený MVDr. Veronikou Fajtovou. Znění emailu příloha 

č. 2, odpověď příloha č. 3. 

 

Zapsáno v  Radosticích 23.5.2022 MVDr. Veronikou Fajtovou.  

 

 

      Podpisy rady školy: …………………………………….. 

                  ……………………………………… 

              ………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

Provozní řád venkovního hřiště a školní zahrady 

Provozní řád pro užívání venkovního hřiště a školní zahrady Základní školy a Mateřské školy 

Radostice veřejností     

 

1) Vstup na hřiště je na vlastní nebezpečí a pouze za účelem provozování povolených 

sportovních činností.  

2) Vstup na školní zahradu je umožněn dětem pouze v doprovodu dospělé osoby. 

Vstup je na vlastní nebezpečí a pouze za účelem  her a relaxace . Zahrada je 

uzavřena na kódové zámky, návštěvníci musí o kód ke vstupu požádat hospodářku 

školy. 

3) Prostor školního hřiště a zahrady je monitorován kamerovým systémem se 

záznamem. 

4) Vstup veřejnosti do areálu je povolen ve dnech pondělí až pátek od 16h do 19 h, o 

víkendech od 9 h do 19 h. Pokud na hřišti nebo školní zahradě probíhá školní akce, je 

vstup pro veřejnost v tuto dobu zakázán. 

5) Za bezpečnost a pořádek v době vstupu pro veřejnost zodpovídají návštěvníci a za 

nezletilé děti mají zodpovědnost  jejich rodiče. 

6) Na hřišti s umělou trávou je možné provozovat tyto sporty: fotbal, tenis, volejbal, 

nohejbal, badminton, basketbal, florbal. 

7) Sportovní vybavení si návštěvníci nosí vlastní, pro sporty vyžadující síť (tenis, volejbal…) 

je nutná předchozí domluva na vypůjčení s hospodářkou školy. 

8) Za chování žáků v areálu školy v době školního vyučování odpovídá základní škola podle 

provozního řádu vydaného školou. 

9) Vstup na hřiště a školní zahradu je povolen jen v běžné nebo sportovní obuvi -  je 

zakázáno používat kopačky s kolíky. 

10)  Je zakázáno přelézat ploty a vstupovat do areálu jinak než brankami. 

11)  Pokud je areál pro veřejnost uzavřen ( informace o uzavření vyvěšena na vstupní 

brance), bude nepovolený vstup považován za neoprávněné vniknutí na cizí pozemek! 

12)  V celém areálu je přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, 

konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a žvýkaček.  Je zakázáno nosit 

na hřiště a na školní zahradu  nápoje ve skleněných lahvích ! 

13)  Je přísně zakázáno jezdit na školní zahradě na kole, koloběžce nebo na kolečkových 

bruslích !  



14)  Je zakázáno vodit psy do celého areálu školního hřiště a zahrady. 

15)  Každý návštěvník hřiště je povinen udržovat na hřišti a na školní zahradě pořádek, 

nezanechávat odpadky, prázdné plastové láhve apod. K likvidaci odpadků slouží 

odpadkové koše.  

16) Při odchodu musí návštěvníci branky uzavřít a zámky zakódovat. 

17) V zimním období, od 1.listopadu do 31.března,  je školní zahrada veřejnosti uzavřena. 

18) Na školní zahradě je zakázáno trhat rostliny (byliny, keře nebo stromy) nebo jejich plody. 

19) Návštěvníci nesmí přesunovat na jiné místo lavičky nebo další vybavení hřiště a školní 

zahrady. 

20) Každý návštěvník, který způsobí na hřišti nebo školní zahradě  škodu, je povinen ji 

uhradit, případně zajistit opravu na své náklady. 

21)  Každý návštěvník se seznámí před návštěvou areálu s tímto provozním řádem, zavazuje 

se řád dodržovat a dbát pokynů zaměstnanců školy. 

22)  Porušování tohoto provozního řádu je důvodem k vykázání  návštěvníka z areálu a 

k případnému neumožnění budoucího využití tímto návštěvníkem. 

23)  Tento provozní řád byl schválen Radou školy Základ ní školy a Mateřské školy Radostice 

dne 23.5.2022  s účinností od 1.6.2022. 

  

 

 

V Radosticích 23.5.2022     Mgr. Barbora Křížová, ředitelka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.2 

 

 

Veronika Fajtová <verfaj@gmail.com> 

 
Zpráva pro rodiče-rada školy 

 
Petra Matoušová <petra.matousova@seznam.cz> 23. května 2022 0:25 
Komu: verfaj@gmail.com 
Kopie: p.ryzy@seznam.cz 

Dobrý den, paní Fajtová, 
 
děkuji Vám za zprávu a posílám naše připomínky a návrhy k chodu školy: 
 
1. Kroužky - nabídka kroužků je malá a cena za ně je vysoká (500,-/pololetí). Bylo by možné najít 
v rozpočtu školy, příp. zajistit další finance na pokrytí nákladů na kroužky ze zdrojů zřizovatele (či 
jiných), aby mohla být jejich cena nižší a nabídka širší? Děti ze sociálně slabších rodin nebo rodin s 
více dětmi nemohou na kroužky chodit, protože si to rodiče nemohou dovolit, a to je škoda. Je 
třeba zohlednit, že ekonomická situace rodin je čím dál náročnější. Zároveň rodiče, kteří umisťují 
své děti do jiných škol než do Radostic, uvádí nedostatek kroužků jako jeden z hlavních důvodů 
jejich rozhodnutí. 
 
2. Školní zahrada - chceme se informovat, kdy a kde bude vyhlášeno a probíhat referendum mezi 
rodiči školních a školkových dětí ohledně využití školní zahrady pro veřejnost? Referendum, kde by 
se mohli vyjádřit všichni rodiče, bylo navrženo paní ředitelkou na minulé radě školy. Osobně jsme 
pro to, aby bylo pro veřejnost uvolněno školního hřiště, ne školní zahrada. 
 
3. Kulturní akce v obci - mrzí nás, že se děti ze školy nezúčastnily kulturních akcí, které se 
pořádají u nás v obci. Nebyly na Masopustu, Vítání jara a ani na Babských hodech. Vnímáme 
vedení dětí k tradicím jako velmi důležité a jako rodiče bychom chtěli mít možnost se na jejich 
vystoupení podívat a mít na něj památku. 
 
4. Komunikační kanál mezi školou a rodiči - velmi bychom uvítali, aby ve škole také fungovala 
aplikace pro sdílení všech informací mezi školou a rodiči, která by byla pružnější a aktuálnější než 
současné informování přes email a web školy. Během synovy docházky do školy jsme byli velmi 
spokojení s aplikací Naše MŠ. 
 
Děkujeme za předání těchto našich návrhů a připomínek na školní radě a budeme čekat na 
zpětnou vazbou. 
 
S pozdravem 
 
Petra Matoušová a Pavel Ryzý, rodiče Samuela 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: ZŠ Radostice <zsradostice@radostice.cz> 
Komu: ZŠ Radostice <zsradostice@radostice.cz> 
Datum: 13. 5. 2022 20:48:02 
Předmět: FW: Zpráva pro rodiče-rada školy 
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Příloha č. 3. 

 

 

Veronika Fajtová <verfaj@gmail.com> 

 
vyjádření rady školy k dotazům 

 
Veronika Fajtová <verfaj@gmail.com> 27. května 2022 18:25 
Komu: Petra Matoušová <petra.matousova@seznam.cz>, p.ryzy@seznam.cz 

Dobrý den paní Matoušková a pane Ryzý.  

 

V pondělí proběhla rada školy, na které jsem přednesla vaše dotazy a nyní Vám s dovolením 
zasílám vyjádření rady školy:  

 

1. Kroužky 

Je třeba si pro začátek uvědomit, že ZŠ Radostice je malá škola s celkovým počtem žáku cca 40 
(příští rok bude něco málo nad 30 žáků) oproti okolním obcím, kde jsou velké školy s mnohem 
větším počtem dětí, a tím pádem i větším zájmem o kroužky.  Nabízených kroužků je nyní v 
nabídce 7 (viz webové stránky školy) o které byl projevený zájem takový, aby mohly být otevřeny. 
Většinou  jsou "vyhlášeny" možné kroužky na začátku školního roku, na které se děti hlásí. Pokud 
je však o  kroužek malý zájem, není otevřen. Jestli tedy bude o kroužky dostatečný zájem a bude 
zajištěno personální vedení kroužku, není problém, aby kroužků bylo více.  

 

Ohledně ceny. Po prostudování nabídky okolních škol (Střelice, Ořechov, Želešice...) je 500 kč 
/pololetí (25kč /lekci) opravdu symbolická částka a spíše motivující (z minulých zkušeností se na 
kroužky zdarma přihlásilo spoustu dětí a nakonec chodil pouze zlomek). Je třeba si uvědomit, že 
vedení kroužku, ač ho vede pedagog ZŠ, nespadá do jeho pracovní činnosti a ani není započteno 
do jeho pracovní doby. Včetně jeho přípravy na kroužek. Nehledě na to, že kroužek musí probíhat 
v místnosti, kde je potřeba svítit, topit a po kroužku uklidit. Na většinu kroužků je třeba nějaký 
materiál či jiné vybavení. Paní ředitelka bedlivě sleduje šablony a dotace na mimoškolní činnost (v 
minulosti z ní byly hrazeny deskové hry, angličtina, doučování), ale bohužel nyní je možné čerpat 
pouze na doučování. Navíc sociálně slabé rodiny mohou požádat o přídavky na mimoškolní 
činnost. Máme za to, že kvalitu školy neurčuje nabízené množství mimoškolních aktivit.  

  

2. Školní zahrada 

Na úpravu školní zahrady (nová výsadba stromů a keřů) byly využity dotace JMK (70tis.Kč  platil 
JMK a 70tis. Kč obec), v jejichž podmínkách je stanoveno, že zahrada musí být zpřístupněna 
veřejnosti. Pokud by tento bod nebyl splněn, bylo by nutné dotaci vrátit. Vzhledem k tomu, že není 
dáno, jak má být zahrada zpřístupněna, bylo na školní radě odsouhlaseno to, že zahrada bude 
zpřístupněna pouze s doprovodem dospělé osoby, bude uzamčena kódovacím zámkem, jehož kód 
bude k dispozici u paní hospodářky a bude se náhodně měnit a bude snímána kamerovým 
systémem se záznamem. Celkové znění provozního řádu Vám na vyžádání zašlu. Referendum 



tedy vyhlášeno nebude, protože by bylo zbytečné.  

  

3. Kulturní akce školy 

Tato otázka nespadá úplně pod kompetence školní rady, ale vzhledem k tomu, že na schůzce byla 
i paní ředitelka, ráda Vám ji zodpovím.  

Během školního roku jsou všechny svátky a tradice probírány s žáky během vyučování i v 
družině.  Letos  např. děti absolvovaly výlet s velikonočním programem.   Procházku, ať 
masopustní či vítání jara, většina dětí absolvovala vícekrát během docházky v MŠ a dle pedagogů 
školy není jejich přínos tak velký, aby kvůli tomu přišly o celé vyučovací dopoledne. Zvláště, když 
se letos děti v ZŠ připravovaly na mnoho souteží, právě během února  a března, a tudíž nebyl 
volný čas. Všechny školní, vzdělávací a kulturní akce, kterých se děti účastní, jsou uvedeny na 
webu školy. Babské hody jsou akcí obce, respektive občanů, ne školy. Obec dokonce nabízela pro 
děti taneční kroužek jako přípravu na hody, přihlásilo se ale tak málo dětí, že nebyl ani otevřen. V 
pátek 17.6. se bude konat velká školní akademie, na kterou se celá škola pečlivě připravuje a bude 
tedy příležitostí, aby se děti, rodiče i občané společně zúčastnili kulturní akce. Bude pořízena také 
nahrávka celého programu školní akademie, kterou bude možné si koupit. 

  

4. Komunikační kanál  

Na akutní události je ve škole zřízena služba „mobilní rozhlas“, kterou používá i obec. Většina 
informací k vám dojde emailem. Všechny děti dostávají informace vždy ještě na papíře, který si 
vlepí do deníčku nebo si je tam napíší. V blízké době se chystá elektronický systém, u 
kterého bude i portál pro komunikaci s rodiči. Např. pro mne je komunikace e mailem naprosto 
vyhovující, mám nastaveno upozornění na každý email, takže se mi zobrazí, že mám zprávu ze 
školy asi podobně jako v aplikaci. (Toto nemůžu bohužel porovnat, protože naše děti chodily do 
MŠ ještě za doby, kdy veškeré informace byly napsány na papíře na dveřích :-) ) 

  

Doufám, že jsou mé odpovědi dostačující. Pokud byste měla k jakémukoliv tématu ještě nějaké 
dotazy, neváhejte mne kontaktovat. Není pro mne problém se případně sejít i osobně.  

  

S pozdravem 

Veronika Fajtová  
 

 


