
Zápis z jednání rady školy ze dne 24.11.2022 

 

Zúčastnění: Mgr. Barbora Křížová (ředitelka školy), Mgr. Jan Slanina (zástupce za obec 

Radostice), Jana Kratochvílová ( zástupce pedagogů), MVDr. Veronika Fajtová (zástupce 

rodičů) 

 

Rada školy byla svolána na návrh ředitelky MŠ a ZŠ Radostice Mgr. Barborou Křížovou.  

 

Usnesení:  

1. Zvolení předsedy RŠ:  Mgr. Jan Slanina nadpolovičním počtem hlasů 

2. Zvolení zapisovatele : MVDr. Veronika Fajtová nadpolovičním počtem hlasů 

3. Ředitelkou školy Mgr. Barborou Křížovou byla nadnesena tato témata:  

- Výroční zpráva za rok 2021/2022 (příloha č. 1) schválena bez výhrad 

- ŠVP ZV Škola pro život v platnosti od 1.9.2022 (příloha č. 2) schválena bez 

výhrad.  

- Rozpočet školy (příloha č.3) schválen bez výhrad. 

- Školní řád (příloha č. 4) – schválen včetně dodatku č.5 „Distanční výuka“ 

- Návrh na modernizaci školního hřiště a okolí školy- řešeni s firmou Hřiště 

Bonita a jedná se o tyto změny: před školou se umístí houpačka a 

prolézačka, z boku školy se umístí lavičky na pevno a odpadkový koš, 

betonová stěna u hlavního hřiště se změní na lezeckou stěnu a druhá část na 

velkou kreslící tabuli, na pryžovém podkladu hřiště z boku školy instalovat 

prolézačky, pítko a mlhoviště, v kamínkách se umístí pevně stoly a lavice.  

Celý projekt by byl financován z dotací, na jejichž vyhlášení se nyní čeká.  

- Projednání stavebních záměrů a úprav školy- byl vytvořen p. Lukačovič návrh 

projektu, na dalším zpracování se dále pracuje. 

 

4. Zástupcem obce Mgr. Janem Slaninou byla nadnesena tato témata:     

- Možnost vaření a výdeje obědů pro veřejnost - z důvodu proběhlé dotace na 

opravu školní jídelny není možné do 31.12.2024 využívat prostory školní 

jídelny a kuchyně pro komerční účely. Navíc kapacita kuchyně je nyní 100 

obědů a škola využívá 88. Nicméně toto téma je v dlouhodobém záměru 

školy.  

- Žádost o řešení napjatých vztahů mezi zaměstnanci MŠ a ZŠ Radostice- byl 

vytvořen anonymní dotazník spokojenosti zaměstnanců MŠ a ZŠ - výsledky 

ještě nejsou zpracovány, ale budou probrány při příštím setkání školní rady.  

 

5. Zástupcem rodičů MVDr. Veronikou Fajtovou byla nadnesena tato témata:  

- Proč se neúčastní všechny děti všech akcích školy, ale například na dni 

seniorů byly děti, které chodí do sboru a dramatického kroužku. Zvláště, 

pokud bylo na pozvánce napsáno, že vystupují děti ZŠ a MŠ Radostice?  

Vzhledem k nutnosti nácviku mimo školní vyučování není možné nacvičovat 

každou akci, kde děti vystupují s celou školou. Nehledě na to, že pro některé 

děti je veřejné vystoupení stresující, ale i tak jej absolvují na Vánoce, na Den 

matek a na závěrečnou školní akademii. Z tohoto důvodu byl vytvořen sbor a 

dramatický kroužek, jako doplňková volnočasová činnost, kde je prostor pro 

nacvičení představení pro další akce a účastní se jich děti, které mají o 

vystupování a nacvičování zájem. Nicméně po domluvě s paní ředitelkou 



bude před každou takovou akcí nabídnuta dětem, resp.rodičům možnost, aby 

se jejich děti této akce aktivně účastnilo, i když nechodí do výše zmíněných 

kroužků a dále také za jakých podmínek pro dítě bude nacvičování probíhat. 

- Proč na školní akademii byl i anglický program a ne jen český?  

Vzhledem k tomu, že ZŠ Radostice je škola s rozšířenou výukou angličtiny, 

byla součástí akademie i prezentace toho, jak jsou děti v angličtině šikovné. 

Navíc jednalo se o minoritní část celé akce, která jinak probíhala v českém 

jazyce.  

- Proč se děti během oběda neobsluhují samy (např. proč si nenalévají 

polévku)?  

Z hygienických a provozně-technických důvodů není možné, aby děti samy              

manipulovaly s jídlem.  

 

 

 Zapsáno v Radosticích den 24.11.2022  MVDr. Veronikou Fajtovou. 

 

Podpisy rady školy: Mgr. Jan Slanina _________________ 

          Jana Kratochvílová ____________________ 

        MVDr. Veronika Fajtová _________________  

 

 

 


