
 

Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Kácov ze dne 20. 11. 2015 

 

- přítomni – Ing. Jana Pěkná, Mgr. Jana Keltnerová, Petra  Martináková, Martina  

       Gregorová, Monika Kadeřábková 

 

- omluveni – Ing. Karel Kymla 

- nepřítonmi – 0 

 

- hosté – Mgr. František Procházka 

 

- místo jednání -  kuchyňka na 2. stupni ZŠ 

 

- program:  1. schválení Výroční zprávy za rok 2014/15 

                                    2. dotazníkové šetření ohledně ŠD 

3. doplňovací volby do ŠR 

4. dotace 

 

5. plánované akce   

 

6. diskuse 

 

7. usnesení, závěr 

 

ad 1/ Výroční zpráva - pan ředitel objasnil některé informace ze zprávy, poté byla 

       jednomyslně schválena 

ad 2/ dotazníkové šetření ohledně ŠD – vyhodnocení provedli p. ředitel a pí Petrásková 

 rozdáno 53 dotazníků, vrátilo se 19 vyplněných 

 Většina rodičů byla dostatečně informována o činnosti družiny, o 

kroužcích. 

 Většina rodičů je spokojena s nabídkou činností ŠD, s provozní dobou, 

se způsobem vyzvedávání dětí z hlediska bezpečnosti. 

 Rodiče chválí: pobyt na zahradě, čtení, zpívání, vlídný přístup, 

kamarádské prostředí, přípravu na vystoupení, práci. 



 Rodiče by uvítali: více herních prvků a tvořivosti, více sportovních 

aktivit, lepší prezentaci výtvorů a činnosti, více knih a her, švihadla, síť 

do branek, rádio. 

 4 rodiče by uvítali doplňkovou hlídací činnost od 16.00 do 18.00 hod. a 

byli by ochotni za to zaplatit 500 – 4 000 Kč měsíčně. 

 

ad 3/ doplňkové volby do ŠR z řad rodičů za pí Gregorovou proběhnou při třídních 

schůzkách 19. 4. 2016 

 

ad 4/ dotace:  - 100 000 Kč ze SK jsme nezískali, průlezky na 1. stupni zaplatila ZŠ 

  -grant z EU na vzdělávání – jazykové kurzy v Anglii: 1 pedagog 14 dní  

    + 10 žáků s pedagogem 1 týden 

  -podlahy ve 2 třídách na 1. stupni 

  -50 000 Kč od Lesy ČR  nový nábytek do 6. třídy 

ad 5/  plánované akce do konce roku 2015:  21. 11. – Školní ples 

      27. 11. – vánoční trhy 

ad 7/ závěr - další schůzka ŠR – 5. 4. 2016 od 18:00 hod. – příprava doplňkových voleb 

 

 

 

 

  

       

 

 

 


