
 

 

Základní škola a mateřská škola Vlasatice 

Školská rada 

 

1 

 

Zápis ze zasedání školské rady dne 23. února 2022 

Přítomni: 

− za zřizovatele: Ing. P. Hubáček, P. Procházka 

− za pedagogické pracovníky: Mgr. A. Králová, Bc. M. Strnadová 

− za zákonné zástupce: D. Provázková, Ing. I. Nováková 

− host: Jarmila Zimová – vedoucí školní jídelny 

 

1. Bylo zahájeno zasedání školské rady, schválen program, zapisovatel – Iva 

Nováková. Byla přivítána paní Zimová – vedoucí školní jídelny, která byla 

pozvána na zasedání. 

2. Projednání jídelníčku ZŠ Vlasatice – paní I. Nováková se dotazovala vedoucí 

jídelna p. J. Zimové–  

o proč kupují dětem ochucená mléka (např. „Activia“), müsli tyčinky, 

sladkosti, balíčky s cukrovinkami na Mikuláše, zda není lepší tyto 

vynaložené prostředky investovat do nákupu čerstvých surovin (např. 

čerstvý rybí filet, zelenina, ovoce) připravovat saláty z čerstvé zeleniny 

(červená řepa, okurek atd.). Paní Zimová odpověděla, že nákupem 

ochuceného mléka plní pravidla školního stravování (spotřební koš). 

Paní Nováková se zeptala, zda nebude tedy vhodnější nabídnout 

dětem k pití u oběda mléko společně s čajem nebo vodou. Než 

kupovat ochucená mléka, která nejsou úplně finančně levná. 

K sladkostem (tzv. mikulášským balíčkům) paní Zimová se 

nevyjádřila. 

o Zda by bylo možné zajistit nákup čerstvých surovin (zelenina, ovoce, 

rybí filet) od regionálních dodavatelů (např. Pohořelický kapr, od 

místních (regionálních) pěstitelů. Paní Zimová se k tomu vyjádřila, že 

se bude informovat, zjistí potřebné informace. A regionální 

dodavatele osloví.  

o Proč, připravuje školní jídelna dětem obědy z jater. Paní Nováková je 

přesvědčena, že vnitřnosti do jídelníčku dětí nepatří. Paní Zimová 

odpověděla, že se bude informovat, zda dle předpisů se mohou 

vnitřnosti dětem připravovat. Paní Nováková uvedla, že v Nutričním 

doporučení Ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši z roku 

2015 nejsou uvedeny, v doporučení pro sestavování jídelních lístků 

ve školních jídelnách, vnitřnosti.  
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3. Schválení Jednacího řádu – školská rada jednomyslně schválila Jednací řád. 

Volební řad z roku 2005 zůstává po vzájemné dohodě všech členů dále 

v účinnosti. 

4. Spolupráce ZŠ Vlasatice, obec Vlasatice, rodiče žáků ZŠ Vlasatice 

o Paní Nováková vznesla poznámku, že v obci dva žáci ZŠ Vlasatice 

pomalovali fixami, spreji majetek obce (prvky na dopravním hřišti, 

popelnice, koše na psí exkrementy, dveře na přečerpávacích stanicích 

kanalizace obce, svodidla, soukromý majetek občanů atd.). Jako 

zaměstnanec obce Vlasatice z pokynu pana starosty se spojila s paní 

ředitelkou a paní třídní učitelkou, aby se informovala na danou 

událost. Bohužel, žádné informace, které by napomohly v řešení věci, 

nezískala. V tomto vidí problém mezi komunikací obce a základní 

školy. Je přesvědčena, že v určitých záležitostech by měla ZŠ Vlasatice 

a obec plnohodnotně spolupracovat. Na tento problém reagovala 

paní Králová, která uvedla, že ještě celou věc projedná. Paní M. 

Strnadová uvedla, že na danou věc se měl dotazovat pan starosta a 

nedelegovat zaměstnance obce. Pan P. Hubáček uvedl. Že škola by 

měla v obdobných záležitostech s obcí spolupracovat.  

o Dále paní Nováková uvedla, že v březnovém Zpravodaji obce zveřejní 

článek o činnosti ŠR, ve kterém seznámí občany s její existencí, 

činností a kontaktem kam se mohou obracet s možnými podněty k 

projednání na dalším zasedání ŠR. 

5. Různé, diskuse 

o Pan P. Procházka vznesl dotaz na zřízení dětské skupinky. Paní A. 

Králová odpověděla, že dětské skupinka se řídí jinými přísnějšími 

pravidly než u mateřské školy. A v nynější době, nejsou v budovách 

ZŠ a MŠ potřebné prostory. Bližší informace k danému tématu by 

poskytla paní ředitelka.  

  

 

 

 


