
Zápis z jednání Školské rady ZŠ a MŠ – p.o. ze dne 26. 3. 2012 
 

Přítomni: 
� p. Jaroslav Benda – zástupce rodičů 
� p. Olga Sládková – zástupce rodičů 
� p. Jitka Vizingerová – zástupce zřizovatele  
� p. Michaela Šustáčková – zástupce zřizovatele  
� Mgr. Jana Rábová – zástupce pedagogů 
� Mgr. Eva Toušová – zástupce pedagogů 
� Mgr. Václava Čejková – ředitelka školy 
� p. Martina Skuhravá – vedoucí školní jídelny 
� p. Pavlína Prunerová – hlavní kuchařka 

 
Program jednání 

� Zahájení a kontrola usnesení 
� Školní stravování 
� Financování regionálního školství 
� Různé 
� Závěr 

 
Zahájení 

� Přítomné přivítal a jednání zahájil p. Benda, který zároveň provedl kontrolu usnesení. 
 
Školní stravování 

� P. Prunerová (hlavní kuchařka) upozornila na vhodnost jídelních táců (na počet míst u 
stolů + 10 )  

� P. Skuhravá seznámila členy ŠR s výpočtem velikosti porce pro jednotlivé skupiny 
strávníků, přítomní měli možnost prohlédnout si normy pro školní stravování 
(možnost vyvěsit na nástěnku, nafotit odnášené zbytky), dále seznámila s tvorbou 
skladby jídelníčku. 

� Informovanost rodičů – na společné třídní schůzky 12. 4. byly pozvány p. Skuhravá a 
p. Prunerová 

� Dát informace na internetové stránky školy. 
 
Financování regionálního školství 

� Informace podala ředitelka školy Mgr. V. Čejková 
� Uskuteční se společná třídní schůzka pro informovanost rodičů 
� Budou připraveny petiční archy 
� Uskuteční se společná schůzka rodičů i v MŠ 

 
Různé 

� Ředitelka školy podala informace: 
o  k žádosti projektu podaného Nadaci ČEZ – žádost o grant na pořízení 

bezpečných branek, mobilních basketbalových košů a dalšího vybavení pro 
rozvíjení zájmové sportovní činnosti – projekt schválen nebyl 

o k žádosti o dotaci Plzeňského kraje v rámci dotačního titulu „Bezpečné 
branky“ – žádost byla Radou Plzeňského kraje schválena, čekáme na schválení 
zastupitelstvem 

o k žádosti podané v rámci projektu EU peníze školám („Šablony“) – žádost byla 
schválena  



 
Usnesení 

� Vedoucí školní jídelny připraví tabulku velikostí porcí jednotlivých druhů potravin 
(včetně přepočtových koeficientů pro jednotlivé skupiny strávníků) – ředitelka školy 
zajistí vyvěšení na nástěnce školy a na webových stránkách školní jídelny, vedoucí ŠJ 
zajistí vyvěšení ve školní jídelně 

� Na třídní schůzky 12.4.2012 bude pozvána vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařka, 
které podají informace rodičům týkající se velikosti porcí, skladby jídelníčku a 
zodpoví případné dotazy rodičů. 

 
Závěr 

� Pan Benda poděkoval za aktivní účast. 
 
 
Zapsala: Mgr. Jana Rábová 
 
 
 
 

 ………………………………… ………………………………… 
 Jaroslav Benda Mgr. Jana Rábová 
 předseda ŠR členka ŠR 
 


