
 

 Vážení rodiče,  

 

   je to již jeden školní rok, co funguje naše škola jako samostatný subjekt zřizovaný obcí Ohrobec.  

 

Rádi bychom pro Vás shrnuli naši téměř roční práci.  

 

V tomto školním roce se školská rada sešla celkem třikrát.  

Zápisy naleznete na stránkách školy: https://www.zsohrobec.cz/skolska-rada/ 

 

Jako hlavní úkoly byly pro tento školní rok vytyčeny zlepšení komunikace školy se zřizovatelem, zlepšení grafické 

úpravy webových stránek a vyřešení objednávání obědů a dovozu svačinek do MŠ.  

 

Tyto body se nám podařilo téměř všechny splnit:  

• školská rada iniciovala pravidelné schůzky s vedením školy a zřizovatelem, které se konají jednou 

měsíčně 

• webové stránky již doznaly změny  

• na dovozu svačinek se škola dohodla se zřizovatelem (zapůjčil auto)  

• obědy lze řešit pouze změnou dodavatele (nevyhovující objednávání obědů)  

 

Z posledního setkání vyplynuly následující podněty na zřizovatele, který přislíbil jejich řešení:  

• vizualizace budoucího „školního areálu“ včetně budovy 2. stupně ZŠ  

• vybavení okolí školy např. altánem pro venkovní výuku a trávení volného času žáků před školou (např. 

ve školní družině), případně jiným klidovým místem. V současnosti škola nedisponuje žádným venkovním 

zázemím pro své žáky  

• oprava dětského hřiště v blízkosti školy (ŠD ho nemůže využívat z důvodu rozbitých hracích prvků)  

 

A co plánujeme na příští školní rok?  

- nadále budeme iniciovat pravidelná setkání s vedením školy a zřizovatelem  

- plánujeme podílet se na rozvoji naší školy, do kterého se můžete zapojit i Vy  

 

Napište nám, co Vám ve škole chybí (kroužky, vybavení venkovních prostor, metody výuky …), doporučení na 

zlepšení nebo můžete poslat jen informaci, jak Vám škola vyhovuje. Za každý nový podnět budeme rádi      . 

 

I přesto, že se školská rada týká pouze ZŠ, budeme rádi i za příspěvky k MŠ (přeci jen jsme jeden subjekt). 

 

Všechny Vaše podněty zasílejte na adresu skolskarada@zsohrobec.cz  

 

Školská rada následně tyto podněty projedná s vedením školy (případně s vedením obce) a vyhodnotí možnosti 

realizace. O dalším postupu Vás budeme informovat.  

 

Na závěr bychom chtěli připomenout, že školská rada je tu pro Vás a v případě potřeby nás neváhejte 

kontaktovat.  

 

Všem děkujeme za spolupráci  

 

Za školskou radu  

Renata Hlavešová 

  

https://www.zsohrobec.cz/skolska-rada/


 
Pravomoci školské rady 

 
Školská rada je určena pro zákonné zástupce žáků a umožňuje podílet se na správě školy. Funkční období členů 
školské rady je na tři roky.  
 
Na základě školského zákona (§ 167 a § 168) školská rada:  

• se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování  
• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy  
• schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny  
• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy  
• projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok  
• vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření  

• projednává inspekční zprávy České školní inspekce (web České školní inspekce, odkaz „Registr 
inspekčních zpráv“)  
• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a 
dalším orgánům státní správy (tedy i vaše konstruktivní návrhy ke zlepšení chodu školy)  

 
Všechny výše zmiňované dokumenty naleznete na stránkách školy: 

https://www.zsohrobec.cz/dokumenty-ke-stazeni-skola/ 

 

https://www.zsohrobec.cz/dokumenty-ke-stazeni-skola/

