
Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Volduchy
Termín konání: 27. února 2016 v 16:00

Místo konání: budova ZŠ Volduchy

Přítomni: ředitelka školy Mgr. Václava Aubrechtová, Mgr. Michal Černý (starosta obce)

členové rady: Ivana Nováková

Lucie Špelinová

Václav Budín

Mgr. Michal Svoboda

Mgr. Eva Polková

Mgr. Jitka Matoušková

Program: 1) projednání výroční zprávy ředitele školy

2) Využívání mobilních telefonů ve škole

3) projednání různých podnětů

Ad 1) 

Ředitelka školy předložila výroční zprávu školy za školní rok 2015 / 2016, seznámila školskou radu s jejím 
obsahem. Výroční zpráva je publikována na webových stránkách školy. 

Ad 2)

Dalším bodem jednání bylo nastavení pravidel využívání mobilních telefonů během vyučování (nejen ve vztahu
k metodickému pokynu MŠMT č. j. MSMT-21149/2016). Na podnět školské rady bude využívání mobilních 
telefonů omezeno i na dobu mezi vyučovacími hodinami, v odůvodněných případech schvaluje využití telefonu
vyučující. Omezení se projeví v aktualizovaném znění školního řádu s platností od 1. 9. 2017

Protože část žáků využívá telefony při cestě do/ze školy, přislíbila ředitelka školy zřízení uzamykatelných 
schránek v jednotlivých třídách (řeší se tak situace např. při odchodu do tělocvičny nebo na exkurzi).  

Ad 3)

Školská rada požádala ředitelku školy k vyjádření ohledně složení jídelníčku ve školní jídelně, konkrétně 
poměru polotovarů v celkovém složení pokrmů. Ředitelka školy se k situaci vyjádřila, přislíbila, že se situací 
bude zabývat. 

Rada projednala dopravní situaci v okolí školy, zejména problematického úseku před mateřskou školou, který 
děti kvůli velké blátivosti obcházejí cestou do školní jídelny. Po domluvě se starostou školy bude na místo 
umístěna zábrana proti parkování a vybudována provizorní pěšinka, aby děti nevcházely do vozovky. 
Systematičtěji pak situaci řeší plánované zbudování chodníků. 

Posledním bodem bylo projednání situace u autobusové zastávky u OÚ. Po vzájemné debatě starosta obce 
přislíbil vyznačení čáry, která bude v bezpečné vzdálenosti a za kterou bude dětem vstup zakázán. Dle sdělení 
pana starosty by zbudování jiných bariér nebylo z hlediska bezpečnosti dopravy možné.



Usnesení: 

Školská rada:

• Schvaluje výroční zprávu školy.

• Ředitelka školy zakomponuje pasáž o omezení využíti mobilních telefonů během celého vyučování do 
školního řádu. 

• Ředitelka školy projedná složení jídelníčku a využívání polotovarů s personálem školní jídelny.

• Starosta obce nechá vyznačit dělící čáru u autobusové zastávky, děti budou seznámeny se zákazem 
vstupu do takto vyznačeného prostoru. 

Ve Volduchách 2. března 2017

___________________________

Mgr. Michal Svoboda

předseda školské rady
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