
Zápis z 6. zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá 

konané dne 23. 2. 2022 od 16:15 h v budově základní školy 

 

Přítomni: Mgr. Jiří Hladík – ŘŠ, pí Vendula Chárová – zástupce zřizovatele, Ing. Lenka Svobodová – 

zástupce zákonných zástupců, Mgr. Ludmila Čechová – zástupce pedagogických pracovníků 

školy 

Program: 1) Stížnost paní Bohuslavové na ČŠI 

2) Bezpečnost dětí při TV (brýle) 

3) Čočka vs mléková polévka (dotaz rodičů) 

4) Anketa pro žáky (trávení volného času). Tato anketa navazuje na anketu pro rodiče 

5) Rozpočet obce Dolní Bělá na rok 2022 (oblast školství) 

6) Diskuse 

 

Průběh jednání: 

1) Stížnost paní Bohuslavové na ČŠI vyjádření školy ke stížnosti – školská rada se seznámila se stížností pí 

Bohuslavové zaslané ČŠI dne 6.12. 2021 a s Vyjádřením školy ke stížnosti odeslané ČŠI dne 16. 12. 

2021 (obojí viz přílohy) a oba dokumenty bere na vědomí: 

2) Bezpečnost dětí při TV (brýle) – rodiče vznesli připomínku, že děti musí mít při Tv (zejména při florbalu) 

sundané brýle. P. učitel Bican (učitel Tv) na připomínku sdělil, že tato povinnost pro děti není a vyučující 

ji nevyžadují. Některé děti sundávají brýle samy bezprostředně před některým cvikem (kotoul, kruhy) a 

ihned po něm je opět nasazují. 

3) Čočka vs mléková polévka (dotaz rodičů) – rodičům se nelíbí kombinace čočka a mléková polévka – po 

dohodě s VŠJ se v případě luštěninového jídla bude mléko podávat ve formě nápoje nebo jiného 

mléčného výrobku. (kombinace luštěnin a mléka nebo mléčných výrobků je doporučeno z důvodu snížení 

nadýmání po luštěninách)  

4) Anketa pro žáky (trávení volného času). Tato anketa navazuje na anketu pro rodiče – ŘŠ předložil ŠR 

návrh ankety pro žáky „Jak jste spokojeni s trávením svého volného času“ – ŠR souhlasí, aby byla v této 

podobě zadána žákům školy; termín bude včas oznámen  

5) Rozpočet obce Dolní Bělá na rok 2022 (oblast školství) – pí Chárová seznámila ŠR se strukturou 

rozpočtu na provoz školy – neinvestiční příspěvek na rok 2022 ve výši 1 746 000 Kč, rezerva na nárůst 

energií ve výši 254 000 Kč a 1 500 000 Kč na kapitálové výdaje na investice (dotační titul IROP) 

 

V Dolní Bělé dne 22. 2. 2022       zapsala: L. Čechová 

Originál zápisu včetně podpisů zúčastněných je uložen u ředitele školy 

 


