
Zápis ze  zasedání  
školské rady při Základní škole Rousínov, okres Vyškov  

pro funkční období 2014 – 2017 
ze dne 9. února 2017,  

konaného v budově ZŠ, Habrovanská 312/3, Rousínov 
 
 

Přítomni: 
Ing. Ludmila Chromá, Ph.D., Mgr. Lubomír Kaláb, Ing. Alena Šullová, Ing. Eliška 
Škrobová 

Omluveni: 
Mgr. Jana Plevová, Marie Jelínková 
 

Hosté: 
Vedoucí vychovatelka: Bc. Dagmar Valchařová 
Vedoucí školní jídelny: Zuzana Šťastná 

 
 
Program: 

1. Přivítání všech přítomných členů a hostů 
2. Schválení programu 
3. Informace vedoucí vychovatelky Bc. Dagmary Valchařové 
4. Informace vedoucí školní jídelny Zuzany Šťastné 
5. Plán oceňování učitelů na Den učitelů 
6. Plán oceňování žáků 
7. Stížnost rodičů na pedagoga školy 
8. Diskuse a závěr 

 
Ad 3) 
Členové ŠR byli seznámeni s provozem a činností  školní družiny. Družina má v současné době cca 
170 dětí v 6 odděleních, 6 vychovatelů (z toho 1 muž). Každé oddělení má svoji kmenovou třídu, 
což do budoucna pravděpodobně nebude snadné udržet. Do družiny chodí žáci 1. – 4. ročníku, 
přednost mají mladší. V současnosti je družina schopna vyhovět každé žádosti o umístění.  
Družina nevyužívá žádnou techniku (TV, počítače) a využívá tělocvičny na Tyršové a Habrovanské 
ulici a hřiště za Záložnou. 
 
Ad 4) 
Členové ŠR byli seznámeni s provozem a chodem školní jídelny. V jídelně se stravuje cca 420 dětí 
a 50 dospělých (zaměstnanci). Chod kuchyně zajišťuje 4,5 pracovní síly. Kuchyně byla nedávno 
modernizována, v poslední době byl do kuchyně pořízen nový konvektomat (nyní 3 kusy). 
Výběr z více jídel závisí mj. na zavedení čipového systému.  
Bylo diskutováno i zprovoznění výdejny obědů ve škole na Tyršové ulici– v horizontu 1-2 let, dle 
výše dotace. Rozdělení na druhé výdejní místo by pomohlo vyřešit problém s menší kapacitou ve 
stávající  jídelně, a tím i tvoření velkých front při obědové špičce a současně i přechody skupin 
dětí ze druhé školy na oběd, které se pak opět pod pedag. dozorem vracejí do družiny na Tyrš. 
ulici.  
V jídelně se stravují 3 žáci s potravinovou intolerancí, jídlo mají vlastní. Třem žákům je 
poskytován oběd v rámci projetu Obědy pro děti. 
Vyúčtování obědů – přehled lze zjistit z aplikace na přihlašování/odhlašování obědů a je také 
v centrální databázi na iskola.cz 
 
Ad 5) 
Byl prodiskutován plán oceňování učitelů. Akce proběhne v rámci pracovní porady učitelů, termín 
bude upřesněn. 
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Členové ŠR schválili navrhované oceněné. Na přípravě akce se bude podílet Ing. Šullová a Mgr. 
Kaláb.  
 
Ad 6) 
Oceňování žáků proběhne v červnu 2017 formou hromadného výletu (Rychta Krásensko), výběr 
žáků bude proveden za pomocí pedagogického sboru ZŠ. 
ŠR požádá formou RKP školy zřizovatele o účelovou dotaci na tuto akci.  
 
Ad 7) 
ŠR byla informována o doručení dopisu od skupiny rodičů se stížností na pedagoga školy. Stejný 
dopis byl doručen řediteli školy, který se již zabývá obsahem stížnosti. ŠR bere na vědomí. 
 
Ad 8) 
ŠR vyjádřila podporu projektům družiny (nákup nábytku do tříd) a školní jídelny (obnova zařízení). 
 
 
 
Zapsala: Chromá Ludmila 
                                                                            ________________________ 
              předsedkyně školské rady 


