
Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Volduchy
Termín konání: 9. března 2016 v 18:00

Místo konání: budova ZŠ Volduchy

Přítomni: ředitelka školy Mgr. Václava Aubrechtová

starosta obce Volduchy Mgr. Michal Černý

členové rady: Ivana Nováková

Lucie Špelinová

Václav Budín

Mgr. Michal Svoboda

Mgr. Eva Polková

Mgr. Jitka Matoušková

Program: 1) Představení členů školské rady a seznámení se s legislativou.

2) Volba předsedy rady, jednací řád.

3) Projednání dopravní situace u budov základní a mateřské školy.

4) Seznámení ředitelky školy se současnou úrovní inkluzivního vzdělávání.

Ad 1) 

Po vzájemném seznámení se členů školské rady byli členové seznámeni se zněním §167 a §168, paní V. 
Aubrechtová předala tištěnou podobu všem členům rady. 

Školská rada se usnesla, že převezme jednací řád z 21. 12. 2005 v nezměněné podobě. 

Ad 2) 

Školská rada zvolila předsedou Mgr. Michala Svobodu, který bude zároveň pořizovat zápisy ze zasedání rady. 
Zápisy budou vyvěšeny v příslušné sekci na webových stránkách školy.

Ad 3)

V otevřené diskuzi se starostou obce byly projednány otázky týkající se řešení dopravní situace u budovy 
základní školy. Konkrétně se jednalo o:

• Situaci na nástupišti a bezpečnosti žáků čekajících na autobus. Starosta obce seznámil radu s 

připravovanou úpravou nástupiště, jeho rozšířením  a plány na vybudování kryté zastávky.

• Přesunutí dopravní značky „pozor děti“. Ředitelka školy seznámila radu i starostu obce s 

požadavkem přesunout tuto dopravní značku „pozor děti“ směrem k začátku obce (tedy směrem na 
Svojkovice). Dopravní značka je v současnosti umístěna za odbočkou k budově MŠ1, tedy na místě, kde 
se ráno pohybují rodiče odvádějící děti do mateřské školy. Dle vyjádření ředitelky školy by bylo vhodné
umístit značku do dostatečné vzdálenosti před odbočku tak, aby byli řidiči včas varováni, že se blíží k 
místu s možným výskytem dětí. 
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• Snížení rychlosti vozidel na komunikaci u školy, řešení parkování a přístupové cesty. Starosta obce 

seznámil ředitelku školy i radu s plánovaným umístěním radarového měřiče rychlosti na začátek obce 
(směrem od Svojkovic) a s podobou připravované závěrečné etapy stavby chodníků v obci, které 
procházejí právě zmíněnou lokalitou. Její součástí bude i vyřešení současné nevyhovující situace s 
parkováním rodičů před budovou MŠ, kdy rodiče vzhledem k situaci často využívají k odstavení vozidel
travnatou plochu2 

• Úpravy v areálu MŠ. Starosta obce seznámil radu s důvodem kácení stromů v areálu mateřské školy. 

Tím byl jejich špatný stav po napadení lýkožroutem. Debata se týkala také vysvětlení, proč nelze 
vybudovat druhou vstupní bránu do areálu MŠ. Příčinou je nevhodná dopravní situace, která by se 
případě otevření zadního vstupu ještě zhoršila. 

Ad4) 

Ředitelka školy seznámila radu se současnou úrovní inkluzivního vzdělávání. Škola je materiálně i personálně 
zcela způsobilá pracovat s integrovanými žáky, což se v současné době děje a žákům s individuálními 
potřebami je věnována náležitá péče. 

Usnesení: 

Školská rada:

• Schvaluje jednací řád.

• Zvolila svého předsedu.

• Projednala záměry obce a podněty vedení školy ohledně řešení dopravní situace před budovami ZŠ a 

MŠ.

• Seznámila se se současným stavem inkluzivního vzdělávání na ZŠ a MŠ Volduchy.

Ve Volduchách 20. března 2016

___________________________

Mgr. Michal Svoboda

předseda školské rady
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Přílohy

Příloha 1 – současné umístění dopravní značky „pozor děti“

Příloha 2 – nevhodně zaparkovaná vozidla před cestou do MŠ 
Volduchy
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