
1. zasedání Školské rady při ZŠ Bílovice n. Svit. 

v školním roce 2013/2014 

Přítomni:          MVDr. Petr Drábek, MUDr. Tomáš Gabriel, Mgr. Petra Glosová, Mgr. Libor Žanda 

Omluveni:        Ing. Ivan Michalík, RNDr. Taťána Součková 

Hosté:               Mgr. Dagmar Pečenková – ředitelka školy  

                           PaedDr. Pavel Kováč – koordinátor ŠVP 

                           Ing. Štěpán Oplt -  vedoucí kuchyně 

Datum:             29. 8. 2013 

Program: 

1. Termín schůze ŠR - rada odsouhlasila termín konání další schůze školské rady na 16. 10. 

2013 

2.  Úpravy ve školním vzdělávacím programu - na školskou radu byl pozvaný koordinátor 

ŠVP, PaedDr. Pavel Kováč, který představil změny týkající se našeho ŠVP – Zrcadlo života. 

Změny musely být provedeny vzhledem k nařízení MŠMT. Aktuálně zpracovaná podoba 

ŠVP byla členy ŠR odsouhlasena. 

3.  Zpráva o stravování ve ŠJ - Ing. Oplt informoval školskou radu o druhé schůzce, kterou vedl 

společně s ŘŠ v měsíci červnu se zástupci rodičů. Na základě první schůzky, která byla v 

únoru, byly učiněny v ŠJ změny, ty na druhé schůzce byly vyhodnoceny pozitivně a změny byly 

zástupci rodičů akceptovány. ŘŠ se zástupcům rodičů zavázal, že úroveň stravování bude nadále 

na požadované úrovni. Ve sledovaném období prováděli namátkové kontroly za ŠR MVDr. Drábek a 

RNDr. Součková (ta zároveň i za zřizovatele) a oba s úrovní stravování v ŠJ vyslovili spokojenost. 

Ing. Oplt informoval, že provedené změny se dotkly kalkulací ve ŠJ a z tohoto důvodu ve školním 

roce 2013/14 bude pro žáky ZŠ navýšeno stravné o 2,-Kč/oběd. 

 

4. Problém konzumace energetických nápojů na školních akcích - vzhledem ke 

zkušenostem ze školních akcí (především lyžařský kurz, školní výlety starších žáků), jsme 

se zástupci školské rady diskutovali o možnosti zákazu těchto nápojů na školních akcích. 

Všichni členové ŠR souhlasili s naším názorem. 

5. SRPŠ -  posledním bodem schůze byl způsob čerpání peněz ze SRPŠ. Zástupci školské rady 

požádali o nahlédnutí do příjmového a výdajového deníku SRPŠ.  Bylo nám přislíbeno, že 

na prvních třídních schůzkách (v hale školy od 17hod) budou rodiče tuto možnost mít. 

Usnesení: 

Školská rada: 

a) Projednala termín další schůze 

b) Schválila úpravy ve ŠVP 



c) Projednala úroveň stravování ve ŠJ 

d) Odsouhlasila návrh na zákaz konzumace energetických drinků na školních akcích 

e) Projednala informace ohledně SRPŠ 

 

V Bílovicích nad Svitavou dne 1. 9. 2013 

Zapsali:  Mgr. Petra Glosová 

                Mgr. Libor Žanda 

Ověřil: MUDr. Tomáš Gabriel 

 

 

  

 


