
Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ ve Stráži nad Nisou 

 

 

 

Datum: 7. 10. 2019 

 

Místo: Učebna 8. třídy ZŠ 

 

Počet přítomných členů:  3 + host: Mgr. Jindřiška Trčálková - ředitelka ZŠ  
   

  

 

Program jednání: 

 

1. Schválení dokumentů ZŠ 

Školské radě byly předloženy ke schválení dokumenty: Výroční zpráva školy za 

2018/2019 a změna / dodatek ve školním řádu. V dokumentech byly připomínkovány 

pouze drobné stylové či datumové nesrovnalosti, obsahová stránka byla školskou radou 

schválena. Upravené dokumenty byly zaslány elektronicky na všechny členy školské rady. 

 

2. Plánované akce školy 

Paní ředitelkou byly školské radě představeny plánované akce školy. Kroužky školy byly 

započaty v průběhu měsíce září, byl založen též nový kroužek Příprava na přijímací 

zkoušky pro devátý ročník, aby se žáci mohli připravovat na tyto zkoušky i mimo 

standardní výuku ve škole a tím se tak zlepšila připravenost žáků. 

 

3. Rekonstrukce v budově 2. stupně ZŠ a na školních pozemcích 

V průběhu letních prázdnin došlo k rekonstrukci některých částí budovy, nyní se 

pokračuje v rekonstrukci půdních prostor. Hrubé práce jsou naplánovány na podzimní 

prázdniny a ředitelské volno s nimi spojené, aby nebyla hlukem a pracemi narušována 

výuka. 

Škola získala nový pozemek za prostorem mateřské školy, který slouží k uskladnění 

zahradní techniky, zbylý prostor je určen pro školní družinu.  

Obec Stráž nad Nisou schválila investici do venkovních žaluzií pro budovu 1.stupně, které 

poslouží k lepšímu tepelnému komfortu ve třídách během slunečných dní. 

 

4. Dotace pro školu 

V r.2020 bude škola žádat o  dotaci na další úpravu školních pozemků. Škola se též 

zapojila do projektu „šablony 2“, dotace byla 4.10.2019 škole přiřazena a bude použita na 

zlepšení počítačového vybavení ZŠ a služby mentora – testování kolektivu. 

 

5. Školní jídelna 

Zástupce školy Mgr. Spurná vznesla dotaz ohledně povinných porcí pro žáky, kteří si přejí 

konkrétního jídla porci menší (následné vracení jídla = přílišné plýtvání). Paní ředitelkou 

bylo vysvětleno, že kuchařky musí vydávat dětem plné porce, i když děti některé jídlo 

nechtějí, neboť za ně bylo zaplaceno. 

 

6. Obsazenost kanceláří školy 

Z důvodu vyššího počtu asistentek bylo přikročeno ke změnám v obsazenosti kanceláří a 

přidělení dalších prostor pro zaměstnankyně školy zahrnující i drobné stavební úpravy. 

 



7. Škola v přírodě 2020 

Po rozsáhlé poptávce možností pobytu ve škole v přírodě byl vybrán areál Borovice u 

Mnichova Hradiště, kde pořádající agentura nabízí kompletní služby pro školy – 

celodenní strava, instruktoři, doprovodný program, představení červeného kříže. Tato 

akce bude určena žákům 2.-5. třídy, plánovaný termín je 25.-29.5.2020, cena 2990,- Kč. 

Na tyto pobyty mohou rodiče čerpat příspěvek u některých zdravotních pojišťoven. 

 

 

Jednání řídil: Jiří Zvolánek 

Zapsal: Petra Stejskalová   

Ověřil: Mgr. Marie Spurná 

Schválil: Petra Stejskalová 


