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Zápis č. 2/2018 
z jednání Školské rady Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy 

konaného dne 7.6.2018 v Městečku Trnávce 
 
Přítomni:  MgA. Zdeňka Selingerová, Michaela Bohatcová, Jana Dušková, Jitka Stenzlová, Mgr. 

Dalibor Chlup, , Mgr. Radek Pilař, Ivana Víchová 
Omluveni:  Mgr. Alena Popelková - školení, Dagmar  Dostálová, Dis – mateřská dovolená 
Hosté:  ne 
 
Jednání zahájil v 17:00 předseda Dalibor Chlup. Cílem tohoto jednání bylo shrnutí a  vyhodnocení 
práce  školské rady  za  uplynulý školní rok 2017/18 a stanovení dalších kroků vztahujících se    
k nosné problematice  školního stravování. 
 
 
Školní stravování  
Ve školní jídelně  proběhla velmi úspěšně prezentace projektu „Zdravá škola“, které se  zúčastnilo 
velké množství žáků a  rodičů. Následná diskuse nastolila  řadu otázek na  které se SŘ snažila  
v průběhu posledního čtvrtletí ve spolupráci s vedením obce a  ředitelem školy najít adekvátní 
odpovědi a  řešení. Podařilo se  dosáhnout  následujícího: 

• Ve školní kuchyni bude vyměněna  poškozená varná deska sporáku a  během prázdnin bude  
instalován nový konvektomat, který zjednoduší a  zrychlí přípravu mnoha  pokrmů a tím 
navýší komfort vaření 

• Škola  se  zapojí do projektu   „Zdravá škola“ a  bude se  snažit postupnými kroky dosáhnout 
patřičného ocenění. Samotný vstup není nijak zpoplatněn a díky němu bude možné vstupovat 
do sekce  registrovaných uživatelů. Celý projekt  je  koncipován tak, aby se do něj zapojili 
všichni, tedy  rodiče, žáci, učitelé i kuchařky. Každý v něm najde  svůj šuplík. Pro naši školu 
bude  vyčleněna  konzultantka projektu, která opět radou a  zkušeností pomůže k lepšímu 
zvládání problematiky. V rámci naší školy pak budou pracovat dvě koordinátorky a to paní 
Jitka Stenzlová a  Bc. Martina Baráková za což jim patří velké poděkování 

• V našem regionu je do tohoto projektu zapojena  ZŠ v Žichlínku a úkolem předsedy je spojit 
se  s ředitelem této školy a požádat ho spolupráci v tomto směru. 

 
Sportovní aktivity žáků 
Paní Víchová položila  otázku panu Pilařovi na téma  účastí žáků školy na  různých sportovních 
soutěžích v rámci okresu. Pan zástupce tuto problematiku podrobně osvětlil. Žáci školy se  účastní 
řady sportovních akci především atletického charakteru. Škola se snaží v maximální možné míře 
podporovat své žáky právě ve sportovních činnostech. Za velmi prospěšnou považuje celá ŠR 
pravidelnou účast především žáků I. stupně na každoročních  lyžařských kurzech v Kladkách. Dále je 
velmi oblíbený sportovní kroužek, který ve svém volném čase vede paní Petra Kroupová, Dis. Byla 
diskutována otázka  zda by mělo být v rámci tohoto kroužku nastaveno určité cílené zaměření jako 
příkladně příprava na nějaký víceboj či jinou atletickou soutěž. Názory členů byly velmi rozdílné a 
proto bude vedení a náplň kroužku ponecháno plně v gesci paní Petry Kroupové.  
 
 
Úkoly: 

1. Předseda požádá ředitele ZŠ Žichlínek a  spolupráci v rámci projektu „Zdravá škola“ a bude 
členy  rady  informovat 
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2. Na začátku nového školního roku 2018/19 bude předseda informovat členy o stavu prací 
v kuchyni především ve vazbě na  instalaci konvektomatu, poté bude svoláno další jednání 
ŠR 

 
 
Za sebe  jako předsedu chci poděkovat všem členům rady a panu řediteli za maximální účast na  
všech jednáních, za  vždy  konstruktivní přístup, pomoc a nasazení v rámci řešení všemožných 
otázek a  problémů. Současně  přeji všem pedagogickým i dalším pracovníkům,  žákům naší školy 
pěkné prázdniny a 1.9. s novými silami opět u bran naší školy. Jednání skončilo v 18:20.  
 

 

 
Zapsal:  D. Chlup  
 
 
 
Ověřil: R. Pilař 
 
 
 
 
 


