
Zápis ze schůzky školské rady ze dne 31. 8. 2022 

Přítomni: p. Konečná, Bejdáková, Lukáčová, Janakieva, Zabloudilová, Kocman, Růžička 

Omluveni: p. Seveldová, Hušek 

Hosté: p. Hana Vlková – ředitelka ZŠ a MŠ Drnholec 

Program: 

1. Přivítání nové členky školské rady – nově zvolenou členkou školské rady za učitelský sbor 

je p. Kristýna Lukáčová, která nahradila p. Peřinovou (ukončila pracovní poměr na ZŠ a MŠ 

Drnholec ke 30. 6. 2022) 

2. Změny ve školním řádu ZŠ a MŠ Drnholec – školní řád pro základní školu – změna v bodě č. 
7 – přidáno slovo “jedů“: V areálu školy a na akcích pořádaných školou se přísně zakazuje držení, 
nošení, rozšiřování a zneužívání návykových látek, jedů a takových výrobků, které svým vzhledem či 
chutí připomínají návykové látky, včetně energetických nápojů.  

 Dále nastala změna v odstavci Omluvenky - Omluvenky 

O důvodu nepřítomnosti dítěte ve škole nebo ve vzdělávání distančním způsobem z důvodu nemoci či 

jiného je zákonný zástupce povinen informovat třídního učitele zprávou v elektronické žákovské knížce 

(Komens v Bakalářích), napsat na služební email třídního učitele nebo telefonicky zavolat do kanceláře 

školy, a to do 3 kalendářních dnů od prvního dne nepřítomnosti. Bezprostředně po návratu dítěte do 

školy napíše zákonný zástupce omluvenku za dobu nepřítomnosti výhradně formou zprávy Komens v 

elektronické žákovské knížce v aplikaci Bakaláři.  

V případě nedodržení daného postupu se jedná o neomluvenou absenci. Při neomluvené absenci vyšší 

než 12 hodin bude záležitost nahlášena příslušnému odboru sociálně-právní ochrany dětí.  

Pokud se prokáže, že žák byl do školy zákonnými zástupci poslán, avšak nebyl přítomen, bude se také 

jednat o neomluvenou absenci a bude navrženo výchovné opatření dle počtu zameškaných 

neomluvených hodin (do 6 hodin důtka třídního učitele, do 12 hodin důtka ředitele školy, nad 13 

neomluvených hodin návrh na 2. stupeň z chování).  

Třídní učitel může uvolnit žáka na dva dny. Dlouhodobější nepřítomnost schvaluje ředitelka školy. 

Změny ve školním řádu byly jednohlasně odsouhlaseny. 

3. Změny v ŠVP – měnily se výstupy RVP, byly přidány digitální kompetence v každém ročníku 

na úkor výtvarné výchovy, dějepisu a přibyly hodiny informatiky – jedna hodina v každém 

ročníku povinně na druhém stupni ZŠ. – změny jednohlasně odsouhlaseny 

4. Členové školské rady seznámeni s výroční zprávou ZŠ a MŠ Drnholec za rok 2021 – 

jednohlasně odsouhlasena. 

5. Členové školské rady seznámeni se změnou provozní doby mateřské školy  - od 1. 9. 2022 

bude mateřská škola při ZŠ Drnholec otevřena od 6.15 – do 16.15.  

Různé: 1. Zvýšena cena obědů a svačinek – aktuální ceník viz drbnik.cz 

              2. Zvýšena cena nájmu tělocvičny 



              3. V letošním školním roce 2022-23 jsme školou určenou na výuku ČJ pro cizince (na 1 

školní rok, zřízena jazyková skupina, 100 – 200 hodin ČJ) 

                 4. Byla zvýšena kapacita školní družiny při ZŠ a MŠ Drnholec – kapacita nyní může být 

až 90 dětí z důvodu toho, že máme v družině žáka z Ukrajiny, který chodí do 4. třídy naší 

základní školy. 

 

 

 

 

 

V Drnholci, 31. 8. 2022    Zapsala: Soňa Zabloudilová 

 

 

 

 


