
Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Korouhev        

10. 11. 2021 

 

Přítomni : Obec Korouhev                Ladislav Filipi  

      Veronika Jílková 

                 Zástupci školy      Lenka Urbanová 

                                                           Stanislava Vondrovicová 

                 Zástupci rodičů                Michaela Roušarová 

                                                          Jana Machová 

                 Přizváni                              Tomáš Sobola - ředitel ZŠ a MŠ 

                                                           Naděžda Mitášová - učitelka MŠ - Omluvena 

Program : 

1. Schválení výroční zprávy 2020/2021 o činnosti školy 

2. Informace z MŠ: 

- 11 předškoláků 

- uskutečnila se schůzka s rodiči 

- uskutečnilo se Sportovní odpoledne s drakiádou pro děti a rodiče na hřišti 

- na hřišti MŠ instalován nový prvek 

3. Informace ze ZŠ: 

- Počty žáků v jednotlivých třídách 

1.roč – 3 žáci,  2. roč – 11 žáků,  3. roč – 11 žáků,  4. roč – 7 žáků 

-    Dne  6.9.2021informace pro rodiče žáků 1. ročníku 

 -    Dne 10.11. 2021 rodičovské schůzky 

- Dne 15. 11. 2021 bude ukončen plavecký výcvik (10 lekcí), úhrada výcviku á 70 

Kč   

- Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem by mělo proběhnout ve čtvrtek 2. 12. 

2021 v 17 h – pokud to epidemiologická situace dovolí 

4. Návrhy a podněty ze strany rodičů:  

- Prosba o vyvěšování jídelního lístku na dveře školy 

- Připomínka k 1. září – lépe zorganizovat, rodiče informovat s předstihem - bude 

projednáno na školské radě na jaře 2022 

- Prosba o seznam rozměrů pracovních sešitů a učebnic, ideálně rozdat dětem na 



konci šk. roku, aby rodiče mohli  během prázdnin nakoupit obaly daných rozměrů 

- Dotaz, zda by šel příspěvek na družinu posílat na účet (stejně jako platba za obědy) 

- Prosba o zveřejnění částky, kterou rodiče přispěli na družinu a MŠ a jak byly tyto 

prostředky využity nebo na co se využijí – škola rodiče bude informovat 

- Návrh předtištěného formuláře na platbu za obědy, konkrétně napsat cena x počet 

dní = …….  Kč – dojde ke zlepšení čitelnosti 

- Dotaz, jak je řešena šikana, zda mají děti program proti šikaně, pozvat do školy 

odborníky na primární prevenci – diskuze, děti jsou ve škole vedeny k tomu sdělit 

svůj názor, svěřit se, aktivity k upevňování kamarádských vztahů a k řešení šikany 

probíhají jak ve vyučování, tak i v družině 

- Pokud je dítě nemocné, rodič má povinnost dítě omluvit a zároveň se s vyučujícím 

domluví na formě zasílání úkolů  

- Pokud odpadne mimořádně některý kroužek, děti zůstávají ve družině 

- Prosba o informování rodičů vyučujícím o průběžném hodnocení a chování žáků 

- Dotaz na dezinfikování rukou ve škole – žáci se dezinfikují 3x za den, žáci si 

mohou nosit vlastní dezinfekci 

- Dotaz na distanční výuku  - v případě nařízené karantény KHS je škola připravena 

přejít na distanční výuku 

Doplnění : Ve škole jsou žáci vedeni  k samostatnosti a zodpovědnosti – žákům je vždy 

řečeno, jaké důležité informace si mají napsat nebo opsat z tabule do notýsku. 

5. Informace od pana starosty L. Filipiho 

Základní a mateřská škola je státní instituce a vztahují se na žáky, pedagogy i 

nepedagogické pracovníky a návštěvy ve škole platná nařízení Vlády ČR (MŠMT, MZ 

a další). 

 

6. Usnesení: Školská rada schvaluje: 

 Výroční zprávu ZŠ a MŠ Korouhev za školní rok 2020/2021 

 

Další zasedání školské rady se bude konat v jaro 2022. 

 

Zapsala : Veronika Jílková                               Četli : 


