
Zápis z jednání školské rady 
 

při Základní škole Hrádek u Sušice, okres Klatovy 
 

Dne: 8. 2. 2012 
Místo: ředitelna ZŠ Hrádek u Sušice 
 
Přítomni: Václava Němcová, Ing. Michal Klíma, Mgr. Martin Roučka, Mgr. Ivana Kůrková 

 
Program: 
 

1. Volba předsedy Školské rady 
2. Schválení jednacího řádu Školské rady Diskuse, různé 
3. Projednání rozpočtu školy na rok 2012 
4. Projednání podmětu ohledně školní jídelny 
5. Další volné návrhy, diskuze 
6. Závěr 

 
První setkání nově zvolené školské svolala ředitelka školy Ivana Kůrková, která také přivítala všechny 

přítomné. Rodiče ve školské radě zastupuje paní Václava Němcová, zřizovatele Ing. Michal Klíma a školu 
Mgr. Martin Roučka. 

Ředitelka školy dále konstatovala, že jsou přítomni všichni tři členové a školská rada je usnášení schopná. 
Poté seznámila přítomné s návrhem programu jednání, který byl poté jednomyslně schválen.  

 
1. Prvním bodem schváleného programu jednání byla volba předsedy školské rady. Volba byla veřejná 

a předsedou byl zvolen Mgr. Martin Roučka, který se poté ujal vedení jednání. 
 
2. Školská rada projednala a jednomyslně schválila Jednací řád školské rady. Viz. příloha č. 1.  

 
3. Ředitelka školy seznámila školskou radu s návrhem rozpočtu školy na rok 2012, který byl schválen 

všemi hlasy. 
 

4. Školská rada dále řešila první podnět, který se týkal školní jídelny. Podnět se týkal kvality jídla ve 
školní jídelně, způsobu přípravy jídla a nevhodné skladby jídelníčku. Jídlo je často připravováno 
z polotovarů a bývá příliš a pro děti nevhodně kořeněno. V jídelníčku nebývají zařazovány 
zeleninové ani ovocné saláty a děti dostávají zbytečně cukrovinky.  

Martin Roučka seznámil přítomné s výsledky předchozích dotazníkových šetření školy, kde bylo i 
několik otázek věnováno školní jídelně. Z odpovědí je patrné, že rodiče nemohou posoudit danou 
problematiku, protože se v jídelně nestravují.  

Proto školská rada navrhuje vytvořit dotazník, který by nezjišťoval stav, ale spíše co rodiče 
preferují, jak si představují školní stravování, co by uvítali a co si naopak nepřejí. Dotazník by bylo 
vhodné dát k dispozici i rodičům dětí z mateřské školky. 

 
5. Václava Němcová upozornila na opakovaný zápach v přízemí v šatnách a na záchodech. Ředitelka 

s tímto souhlasí a poukazuje na zastaralý rozvod odpadů a časté poruchy. Na tento stav bylo již 
poukazováno a obec byla o stavu informována. Žádné další návrhy školská rada neřešila a diskuze 
se nesla pouze v obecném duchu.  

 
6. Na závěr ředitelka školy poděkovala všem přítomným a připomněla, že další jednání svolává 

předseda školské rady. 
 
 
        
Mgr. Martin Roučka ____________________ 
 
Václava Němcová ______________________ 
 
Ing. Michal Klíma ______________________                    
 
Mgr. Ivana Kůrková ______________________ 


