
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Tursko ze dne 31.5.2022 
 

Přítomni:  Václav Vlk, Lucie Strnadová, Blanka Kottová, Kateřina Kracíková, 

Pavla Šupová  
 

Omluveni:  Eva Ježková, Kateřina Medová (odchod na MD)  

 

Přizváni: Renata Vařechová 

 

Program:    1. Nový člen školské rady – zástupce učitelů 

2.          Schválení úprav Školního vzdělávacího programu  

3. Dotazy, podněty rodičů 

4.  Různé 

 

1. Nový člen školské rady – zástupce učitelů 

Paní učitelka Kateřina Medová odešla na mateřskou dovolenou, novou zástupkyní 

učitelů se místo paní učitelky Medové stala paní učitelka Pavla Šupová.  

 

2.  Schválení úprav Školního vzdělávacího programu  

Paní ředitelka školy seznámila členy školské rady s  nutností úprav vzdělávacího 

programu. Jedná se o tyto dva body:  

 

-       Výuka informačních technologií od 1. 9. 2022 i ve 4. ročníku 

-       Domácí vzdělávání podle paragrafu 41 Školského zákona.  

 

Předložené úpravy byly jednomyslně členy schváleny. Platnost nového Školního 

vzdělávacího programu je od 1.9.2022  

 

 

 

3. Dotazy, podněty rodičů 

 

- Umísťování žáků 5. tříd na 2.  stupeň – rodiče i v tomto období vznáší dotazy na 

spádovost školy pro umísťování žáků na 2. stupeň. Situace je stále stejná, spádová 

škola není definována, rodiče i nadále musí proaktivně tuto situaci řešit a zjišťovat 

možnosti a kapacity okolních škol.  V této souvislosti zástupci obcí sdělili, že i 

nadále pokračují v řešení možnosti výstavby školy pro 2. stupeň v Holubicích a 

čerpání dotací na tuto akci.  

 

 



 

 

- Jídelna Tursko – rodiče žádali o změnu způsobu objednávání jídel v jídelně Tursko. 

Tato změna v průběhu školního roku proběhla, obědy jsou již automaticky 

přednastavené v systému a rodiče pouze odhlašují obědy v případě nepřítomnosti 

jejich dětí ve škole. Bohužel někdy na přelomu měsíce se tak neděje včas. Zástupci 

rodičů tuto situaci nyní monitorují a v případě nutnosti budou kontaktovat paní 

ředitelku MŠ Tursko s cílem zlepšení procesu. 

 

4. Různé 

-     Ve školním roce 2021/2022 byl zaveden nultý ročník při ZŠ Tursko (s umístěním    

       v Holubicích) pro předškoláky. Tato varianta vzdělávání se velmi osvědčila, je   

       pozitivně vnímána ze strany rodičů, učitelů i zástupců obcí a bude i v následujícím   

       roce nultý ročník otevřen.  

 

- Stav učitelů je naplněn, pro nový školní rok 2022/2023 byla přijata nová paní 

učitelka.  

 

- Zástupci obce Tursko řeší možnost výstavby nové tělocvičny, je již velmi 

pravděpodobné, že bude projekt tělocvičny do budoucna realizován.  

 

- V Tursku proběhne revitalizace dětského hřiště (vedle MŠ Tursko), dojde 

k rekonstrukci a vytvoření víceúčelového hřiště s měkkým povrchem a k úpravě 

asfaltové části hřiště 

 

Další schůze školské rady bude svolána zástupci rodičů předběžně na září 2022.  

 

 

Zapsala: Kateřina Kracíková 


