
33. zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Kanice ze dne 16. 9. 2019 
 

Přítomni:  Mgr. Radka Kokojanová 

   Hana Hynštová 
                                   JUDr. Martin Ondroušek 
   Mgr. Alena Repová 
   Mgr. Dana Pospíšilová 
   Mgr. Kateřina Gronichová 

   Lenka Vašíková 
   Doc. Ing. Karol Molnár, PhD.  
                                   
    

Pozvaní hosté: ředitel ZŠ a MŠ Kanice Mgr. Ondřej Dostalík 
  

Omluven (pracovní důvody): Vlastimil Minařík 
 

Body jednání: 
1. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2018/19 
Výroční zprávu obdrželi členové ŠR v elektronické podobě před konáním schůze k 

prostudování. Na schůzi pan ředitel seznámil členy ŠR s hlavními body a změnami. 
Hlasování členů ŠR: 

Všichni členové ŠR jednomyslně souhlasí, hlasování se nikdo nezdržel. 
 

2. Informace pana ředitele Mgr. Dostalíka a paní učitelky Mgr. Repové o provozu školy. 
V současné době hledá škola nové kuchařky, stávajícím běží výpovědní doba. 
 
Informace o zaměstnancích školy. Někteří zaměstnanci mají nakombinované úvazky. 
 
Na žádost několika rodičů pan ředitel řešil navýšení provozní doby MŠ. Přefinancováním a 

nakombinováním úvazků se tato věc podařila vyřešit a od 23. 9. bude provoz školky nově již o 6:30 h., 

konec zůstává stejný v 16:30 h. Tato změna se musí dodatkem změnit v ŠVP a členové ŠR nyní o ní 

hlasují: 
S tímto dodatkem všichni členové ŠR jednomyslně souhlasí, hlasování se nikdo nezdržel. 
 

3. Volná diskuze a ukončení schůze ŠR 
 Na podnět p. Ondrouška členové ŠR diskutují o zavedení ochránců-patronů, žáků 9. ev. 8. třídy 

pro nové prvňáčky. Každý prvňáček by měl jednoho konkrétního svého patrona, který by se o 

něho v rámci svých možností staral: odpoví, poradí, doprovodí, pomůže s drobnými výkony. 
Tato věc je zatím jen v diskuzi, je třeba ji nakombinovat tak, aby efektivně prvňáčkovi pomohla 

a zároveň je třeba, aby žák 9. (ev. 8.) třídy zvládal o přestávkách i svoje povinnosti (příprava 

pomůcek, přestěhování do odborné učebny a zpět, převlékání do TV, svoji svačinu i oběd, u 

dojíždějících svůj autobus apod.) 
 

Ukončení schůze ŠR 
Příští schůze by se konala 25. 11. 2019  
 
 

Zápis četli: Mgr. Radka Kokojanová …............................................... 

  Hana Hynštová …............................................………….. 



  JUDr. Martin Ondroušek …............................................... 

  Mgr. Alena Repová …............................................……... 

  Mgr. Dana Pospíšilová …............................................….. 

  Mgr. Kateřina Gronichová …............................................... 

   Lenka Vašíková ………………………..…………………. 

                         Doc. Ing. Karol Molnár, PhD. …........................................ 

   Vlastimil Minařík…............................................……… 

   

V Kanicích dne 16. 9. 2019 Zápis provedla: Hana Hynštová ............................................ 

 
 
  


