
ZÁPIS ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY BŘEZEN 2022 
 

Zahájení: 24. 3. 2022 v 16:30 

 

Přítomni: Zuzana Lebedová, David Černý, Renáta Hůlová, Jan Pošta, Pavlína Náprstková, 

Josef Prchal 

Hosté: Miroslav Král – ředitel školy 

 

Program jednání: 

1. Hřiště – školní pozemek 

J. Prchal informoval členy ŠR o aktuálním stavu hřiště. Umělé plochy jsou bez výjimky 

k používání (možnost rychlostního běhu a multifunkčního hřiště s umělým povrchem). 

K dispozici jsou též okruhy na vytrvalostní běhy a doskočiště. K užívání zatím není 

travnaté hřiště – zhotovitel bude dodělávat závady (termín polovina května 2022). 

Veškeré užívání a pohyb po areálu je dále omezen probíhajícími terénními úpravami a 

osevem trávy. V horní části pozemku bude dobudován prostor pro výuku pěstitelských 

prací. Počítá se s osazením buněk pro potřeby žáků.  

2. Začlenění ukrajinských žáků 

Ředitel školy informoval, že k dnešnímu dni je přihlášeno 15 ukrajinských žáků, kteří 

vytvoří sólo třídu, která bude mít zázemí v domečku ŠD. Výuka bude trvat denně 4 – 5 

hodin, jedna polovina bude mít výuku s ukrajinsky hovořící učitelkou, druhá polovina 

bude mít výuku českého jazyka. Žákům je zajištěno stravování. 

3. Dodatek Školního řádu 

Vzhledem k nové situaci ve škole jsou členové ŠR požádáni aby schválili nový dodatek 

Školního řádu. Dodatek má znění: „Ve školních prostorách je zakázáno užívat žvýkací 

tabák, nikotinové sáčky nebo jakýkoli výrobek obsahující nikotinovou látku (včetně 

nošení těchto produktů do budovy školy)“. Předseda ŠR dává hlasovat: pro – 6, proti – 0, 

zdržel se – 0. ŠR schválila jednomyslně dodatek Školního řádu.  

4. Sportovní akce 

Předseda ŠR informoval, že je zcela obnoveno pořádání sportovních akcí na okrese 

Benešov a Vlašim. Škola toto vítá a ráda se do sportovních aktivit zapojí.  

5. Různé  

a) Dotaz P. Náprstkové na personální změny, které se ve škole v poslední době 

odehrály a jak to bude vedení školy řešit. Ředitel školy informoval, že ve škole 



pracovní poměr ukončili pan Velebil, pan Cina a paní Fabiánová. Výuka ohrožena 

není, z mateřské dovolené se vrací paní učitelka Křížová, která zajišťuje výuku 

českého jazyka a další věci jsou v řešení.  

b) J. Pošta by chtěl vyzvat vedení školy, aby na nejbližší pedagogické radě projednalo 

rozšíření Školního řádu v článku 5 – povinnosti žáků o větu: „Žáci jsou povinni se 

při vyučování (ve škole i mimo ni) věnovat probírané látce, nerušit výuku a dbát 

pokynů vyučujícího. “   

Členové ŠR se na znění této věty shodují a předseda ŠR předá tento návrh členů 

ŠR řediteli školy. 

Po vyčerpání dotazů předseda ŠR poděkoval všem členům a pozval je na malou obchůzku na 

školní pozemek.  Jednání ukončeno v 18:15. 

                                                                                                                            Zapsal J. Prchal  

                                                                                                                               předseda ŠR 

 


