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Zápis č. 1/2017 
z jednání Školské rady Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy 

konaného dne 6.11.2017 v Městečku Trnávce 
 
Přítomni:  9 členů školské rady -  MgA. Zdeňka Selingerová, Michaela Bohatcová, Jana 
  Dušková, Jitka Stenzlová, Ivana Víchová, Mgr. Dalibor Chlup, Mgr. Alena 

Popelková, Mgr. Radek Pilař, Dagmar  Dostálová, Dis 
Omluveni:   
Hosté:  Ing. Vilém Slechan 
 
Jednání zahájil Ing. Vilém Slechan jako ředitel školy 
 
Pan ředitel Slechan  přivítal všechny členy  nově  zvolené školské rady na  prvním jednání ve 
školním roce  2017/2018. Jde  o níže  jmenované z pověření: 

• MgA. Zdeňka Selingerová      za OÚ  
• Michaela Bohatcová           za OÚ  
• Jana Dušková                       za OÚ  
• Jitka Stenzlová                       za rodiče 
• Ivana Víchová                       za rodiče 
• Mgr. Dalibor Chlup                 za rodiče 
• Mgr. Alena Popelková           za ZŠ a MŠ   
• Mgr. Radek Pilař           za ZŠ a MŠ   
• Dagmar Dostálová, Dis          za ZŠ a MŠ   

Obeznámil je s tím, že jejich funkční období je stanoveno na dobu tří let a bude nutno zvolit 
předsedu školské rady. Jako ředitel školy  nabídl spolupráci a  pomoc radě  při řešení otázek 
spojených s fungováním a řízením školy. Následně zahájil diskusi. 

Diskuse: 
1. Pan Chlup se  dotazoval  jakým způsobem škola  napomáhá žákům 8. a 9. tříd s volbou 

dalšího studia. Na tuto otázku reagoval pan Slechan a  paní Popelková. Škola s žáky  
navštěvuje  různé burzy  škol, aktivně  komunikuje  s firmou REHAU v Moravské 
Třebové, do školy se  jezdí představovat různé SŠ či učiliště. Problematika  je  aktivně  
diskutována  s rodiči žáků. Pan Chlup nabídl  možnost pokud  bude  ze  strany rodičů a  
žáků zájem realizovat exkurzi do strojírenské firmy  FOREZ a.s. Ostrov či do 
dopravně-logistické firmy BODOS a.s. Boskovice.   

2. Paní Bohatcová se  dotazovala  na  ŠVP, který není možné z webových stránek školy 
stáhnout. Pro rodiče, kteří mají dítě v individuálním programu  by tento byl přínosem. 
Na  vznesený dotaz reagoval pan Slechan a  pan Pilař. Vysvětlili, že  rozsah ŠVP je 
cca 300 stran a z tohoto důvodu není vhodné ho na  web školy  umisťovat. Rodičům, 
kteří ho budou potřebovat bude vydán na  požádání osobně v kanceláři zástupce 
ředitele  školy. Tato informace  bude  zveřejněna  na webu školy  do 30.11.2017. 

3. Několika  členy  rady bylo dlouze diskutováno stravování ve školní jídelně  zejména  
s důrazem na  vyšší podíl ovoce, zeleniny a  obecně zdravějších potravin. Paní 
Bohatcová uvedla  projekt  „Zdravá škola“ http://www.skutecnezdravaskola.cz/, který 
se  osvědčil dle  jejího vyjádření již v několika  školách a nabídla pomoc v tomto 
směru. Paní Selingerová poukazovala na některé nešťastné kombinace a rovněž 
podpořila  stanovisko paní Bohatcová. Pan Slechan a  pan Pilař informovali radu o 
tématu „spotřebního koše“, který je  dán prováděcím nařízením MŠMT ČR a paralelně 
s tímto související finanční stránkou věci závislé na  zájmu/nezájmu žáků obědy  
odebírat.  

http://www.skutecnezdravaskola.cz/
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4. Krátce vystoupil pan Slechan a  obeznámil radu s některými kázeňskými problémy, 
které jako ředitel školy  musel za  poslední období řešit. Informoval o nutných 
postupech a aktivitě, kterou pro zdárný výsledek podniknul.  

Volby: 
V závěru jednání rady  došlo k volbě  předsedy. V tajné volbě byl předsedou školské rady 
zvolen třemi hlasy pan Chlup. Následně  byl schválen i jednací řád školské rady.  

Úkoly: 
1. Do 31. ledna  2018 připraví paní Bohatcová s paní Selingerovou návrh/model dle 

programu „Zdravá škola“, který bude  zaměřený na  zlepšení stravování ve školní 
jídelně dle bodu 3 diskuse a  tento bude  korespondovat s prováděcím nařízením MŠMT 
ČR „Spotřební koš“ a bude finančně  realizovatelný. Pan Slechan a  pan Pilař jsou 
připraveni poskytnout  potřebné informace v tomto směru. Následně  předseda  svolá na  
první polovinu února 2018 další jednání rady, kde bude  tato otázka  důkladně 
diskutována. Současně bude  přizvána za  školní jídelnu paní  Fiebichová. 

 

 
Zapsal:  D. Chlup  
 
 
 
Ověřil: R. Pilař 
 
 
 
 
 


