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

ve školním roce 2014/2015 

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

                         Ivana Sláčiková, Mgr. Světlana Mauerová,  

                         Lenka Prudíková, RNDr. Taťána Součková  

Omluveni:        ------ 

Hosté:               Mgr. Libor Žanda            

Datum:             13. 5. 2015           

Program: 

1. školní družina – odpověď na dotazy rodičů  

2.    SRPŠ – převedení peněz z loňského roku na účet školy 

3. schválení dokumentů školy 

Průběh jednání: 

1. Někteří rodiče dětí navštěvujících školní družinu se na vedení školy a školskou radu 

obrátili s dotazem, proč není možné vyzvedávat děti z družiny v čase od 14 do 15 hod. 

Možnosti programu činností ve školní družině jsou značně omezeny zájmovými kroužky, 

které probíhají v odpoledních hodinách. Vychovatelé denně posílají děti do kroužků a po 

skončení opět přebírají nebo průběžně pouštějí děti z družiny domů. Čas od 14 do 15hod 

je jediný čas, kdy se vychovatelé mohou věnovat dětem bez přerušování aktivit. Tento čas 

také využívají pro pobyt venku či v tělocvičně 

2. Zásadním bodem minulého zasedání školské rady bylo vyúčtování SRPŠ, které ukončilo 

svou činnost minulý školní rok. Paní Lenka Zimová seznámila školskou radu i přítomné 

rodiče s vyúčtováním a zbylou částku 6 000 Kč převedla na účet školy. Na zasedání 

školské rady se diskutovalo o možnostech třídních fondů, které by nahradily finanční fond 

SRPŠ.  O způsobu nakládání s finančním fondem třídy by rozhodovali rodiče dané třídy. 

Fond by měl spravovat některý z rodičů třídy. Peníze by se použily např. na odměny pro 

žáky třídy, Mikulášskou nadílku, Den dětí, ceny za třídní či celoškolní soutěže,… 

3. Školská rada byla seznámena se zněním upraveného Školního řádu a Klasifikačního řádu. 

Oba dokumenty byly školskou radou projednány a schváleny. Dále se členové ŠR 

seznámili  se zněním Vnitřního řádu školní družiny. 

v Bílovicích nad Svitavou dne 14. 5. 2015 

Zapsala: Mgr. Petra Glosová 

Ověřil: MUDr. Tomáš Gabriel  

 


