
Zápis z 1. jednání Školské rady při ZŠ Odry, Komenského 6, příspěvková 

organizace  
 

Program: 

1. Seznámení s programem, schválení a doplnění programu 

2. Statut ŠR, jednací řád 

3. Volba předsedy ŠR 

4. Kontaktní formulář – informace o členech ŠR 

5. Strategie – p.ředitel Mgr. Radek Hendrych 

6. Prohlídka školy 

7. Strategie práce ŠR, domluvení termínu jednání ŠR 

8. Různé 

 

Přítomni: členové Mgr. Libuše Králová, Mgr. Miroslava Mošová, Jaromír Kaspřík, Ing. Kateřina 

Medunová, Mgr. Tereza Volná, Pavlína Mücková, Mgr. Vladimír Chodura, Mgr.Alexandra Reptová, 

Mgr. Zdeněk Lakomý 

 

Jako host: Mgr. Radek Hendrych – ředitel školy 

 

1. Školská rada souhlasila s návrhem programu prvního setkání. 

2. Proběhlo představení jednotlivých členů, kteří se seznámili s částí ŠKOLSKÉHO 

ZÁKONU č. 561/2004 týkající ŠKOLSKÉ RADY a s Jednacím řádem ŠKOLSKÉ 

RADY při ZŠ Odry, Komenského 6, příspěvková organizace. 

3. Pro setkávání k jednání ŠKOLSKÉ RADY byl stanoven den v týdnu vyhovující 

všem, a to čtvrtek. 

4. Předsedou ŠKOLSKÉ RADY byla jednohlasně zvolena Ing. Kateřina Medunová 

5. Pan ředitel seznámil ŠKOLSKOU RADU se strategickými cíli  školy do roku 2023 

6. Členové ŠKOLSKÉ RADY si prohlédli školu. 

7. Různé: 

a) Ing. Kateřina Medunová a ostatní členové ŠR navrhovali změnu a úpravu 

jídelníčku ve školní jídelně – bude řešeno a na další ŠR budou pozváni vedoucí 

ŠJ a  hlavní kuchařka. Je třeba nasbírat více podnětů od rodičů a žáků, kteří se 

stravují ve ŠJ. 

b) P. Pavlína Mücková upozornila na zápach z jídelny, zda je možné řešit situaci 

zlepšením klimatizace a ventilace, popř. větráním.  

c) Projednávala se dodávka a kvalita ovoce a mléka do škol, doplňování toaletního 

papíru na WC a kouření převážně studentů SŠ Odry v okolí školy. 

d) Projednávalo se otevírání vchodových dveří pro žáky, kteří mají třídu na krčku. 

Dveře otevírají družinářky zvonkem denně do 7.50 pro žáky přicházející na 

vyučování.  



e) Při prohlídce školy Mgr. Vladimír Chodura doporučil z bezpečnostních důvodů 

odstranit nátěr ze dveří, oddělující šatny od schodiště. 

f) Bylo navrženo zprovoznit WC v šatnách školní jídelny. Vzhledem k tomu, že se 

v dané místnosti nachází pouze výlevka, bude k dispozici WC u družiny. 

g) Dále bylo navrženo přizpůsobit vchod do školní jídelny příchozím s dětskými 

kočárky. Např. pořídit přístřešek nebo nájezdy, aby se kočárky mohly nechávat 

ve vestibulu jídelny. 

 

Zapsala: Mgr. Alexandra Reptová                                 V Odrách dne 23.ledna 2019 

Podpis předsedy:  

 

 


