
Zápis z jednání RŠ 23.3.2022 
 

Účast: Z. Dvořáková, M. Ondrášek,  

Nepřítomna: V. Fajtová,  

Host: B. Křížová, rodiče: M. Smejkalová, B. Dvořáková, P. Ryzý, J.Fiala 

 

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

 

 

1. Schválení a seznámení s oznámením na web školy ohledně situace na UA.  

 

2. Schválení provozního řádu venkovního hřiště a školní zahrady. 

- neschváleno 

 

3. IROP – čerpání a zažádání o dotaci – vhodný výběr čerpání dotace – jazyková 

učebna (může být financována a vybavena jakákoliv učebna ve škole) nebo 

polytechnická učebna (může být spojena s výstavbou nového prostoru v půdní 

vestavbě), dále by se touto popř. další vhodnou dotací mohlo dofinancovat – 

bezbariérový přístup, okolí před MŠ, plot… 

 

4. Dotazy rodičů - řešení situace v 1. ročníku – rodiče byli obeznámeni na mimořádné 

třídní schůzce dne 28.2.22 , kterou svolala paní učitelka 1.ročníku, jednalo se o 

znepokojivou situaci ve třídě dětí 1.ročníku a poukazovalo na jejich chování. Rodiče 

chtěli tuto situaci řešit a přišli se informovat na to, jak se situace řešit hodlá a chtěli 

pouze dostat odpovědi na otázky, které je znepokojovali ohledně vzdělávání a učení 

dětí. Paní ředitelka jim na jejich dotazy odpovídala. Rodiče měli zájem tuto situaci 

řešit a byla navrhnuta další třídní schůzka i s paní učitelkou. Rodiče řekli, že je 

v jejich zájmu, aby se situace ve třídě uklidnila, aby se k sobě děti chovaly dobře, a 

aby se paní učitelce především ve třídě dobře pracovalo.  

 

5. Prezentace školy – návrh paní ředitelky o virtuální prohlídku školy.  

 

 Diskuze  a návrhy: 

- Ze strany zástupce OÚ - poznámky k virtuální prohlídce, je ze strany obce 

zbytečné vkládat vysoké finance, k bodu výstavby je podpora směrem 

k polytechnické učebny v půdní vestavbě 

- Ze strany zástupce pedagogů – výstavba polytechnické učebny v půdní vestavbě 

- Přítomni rodiče se nečekaně vyjádřili k veřejnému otevření školní zahrady a 

hřiště, přičemž nesouhlasili s tímto veřejným otevřením (viz školská rada ze dne 

7.6. 21 -  měly být vytvořeny dotazníky pro rodiče ohledně zahrady zástupcem 

rodičů paní Fajtovou) 

 

 

 

  

V Radosticích  23.3.2022                                  Podpisy- rada školy :        ……………………. 

 

                                                                                                          …………………… 

 

                                                                                                          …………………… 


