
Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Korouhev        

22. 9. 2022 

 

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  

      Michlová Eva - účetní 

      Malinská Marie – vedoucí kuchařka 

Program : 

1. Informace ze ZŠ: 

- Počty žáků v jednotlivých třídách 

1.roč – 11 žáků,  2. roč – 2 žáci,  3. roč – 10 žáků,  4. roč – 10 žáků 

-    V pondělí 5. 9. 2022 byl zahájen plavecký výcvik 

-    Od 1. 9. 2022 nová asistentka pedagoga Žaneta Knotková 

-    Dne 15. 9. proběhl hud. koncert  a dne 21. 9. nácvik požárního poplachu 

-    předložena Výroční zpráva 2021-2022, po úpravě bude schválena 

 

2. Informace k ceně stravování (pí. Malinská a pí. Michlová) 

Vzhledem k tomu, že v posledních měsících došlo k nárůstu cen potravin, tak dochází 

od 1. 9. 2022 k navýšení cen obědů. Cena obědů vychází pouze z cen surovin. Energie 

hradí zřizovatel (OÚ Korouhev) a platy zaměstnanců jsou hrazeny z krajských peněz. 

Školní jídelna musí dodržovat tzv. spotřební koš, což se daří.  

Děti dostávají zeleninové saláty. Došlo ke změně podávání zeleniny a ovoce – mísa 

s ovocem nebo zeleninou přímo do třídy. 

Děti dostávají větší porce masa (10 dkg syrového masa) než je norma (6 dkg syrového 

masa). 

Finanční  limity na nákup potravin udává Příloha č. 2 vyhlášky č. 107/2005, 



aktualizovaná 14. 7. 2021 

Aktualizované  ceny stravného od 1. 9. 2022: 

MŠ: 45,- Kč 

 Přesnídávka  10,-Kč 

 Oběd   27,- Kč 

 Svačina    8,- Kč 

ZŠ:  36,- Kč 

- Je nutné děti ze stravování odhlašovat (v případě nepřítomnosti ve škole) – škola 

zjistí další informace k odnosu oběda v jídlonosiči v případě náhlého onemocnění – 

rodiče budou informováni mailem, informace o odhlašování a přihlašování obědů 

budou zveřejněny na webových stránkách  

  

3. Informace z MŠ: 

- V mateřské škole je 29 dětí 

- Na začátku šk. roku proběhla informační schůzka s rodiči 

 

4. Návrhy a podněty ze strany rodičů:  

- Upravit lístečky na platbu stravného (přeplatky, nedoplatky, kolik obědů) 

- Návrh na informativní schůzky pro rodiče žáků 3. a 4. třídy – větší kontakt s rodiči 

- Dotaz na DVPP – pedagogové ze ZŠ i MŠ se zúčastňují několikrát do roka 

seminářů nebo webinářů (viz Výroční zpráva) 

- Kladně hodnocena návštěva 4. ročníku do Masarykovy základní školy v Poličce 

- Kladné ohlasy na dílničku s pí. Machovou „Pečení a zdobení perníčků“ – bude se 

opakovat 

 

Další zasedání školské rady se bude konat na jaře  2023. 

 

Zapsala : Veronika Jílková                               Četli : 


