
Zápis z jednání školské rady 

13. prosince 2021 

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace 

Přítomni : Mgr. Roudná P. (řed. školy), Mgr. Mejzr M. (zástupce pedagogů), Mgr. Gulyas J. (zástupce 

pedagogů), Ronec J. (zástupce oprávněných osob – rodičů), Maturová V. (   zástupce oprávněných 

osob – rodičů), Šrámek Z. (zástupce zřizovatele) 

Program jednání :     

1) Zahájení, seznámení s programem jednání  

2) Nové složení školské rady – předání osvědčení 

3) Informace řed. školy o průběhu školního roku 2021/2022 

4) Volba předsedy školské rady 

5) Různé 

Průběh jednání 

1) Mgr. P. Roudná seznámila přítomné s návrhem programu jednání školské rady. K programu 

nikdo neměl připomínek. 

 

2) Nové složení školské rady – předání osvědčení 

 Mgr. P. Roudná představila nové členy školské rady 

 Mgr. P. Roudná předala „Osvědčení o zvolení členem školské rady“ 

       3) Průběh školního roku 2021/2022 

 pravidelné testování žáků 

 nová digitální nástěnka v přízemí školy 

 nové FACEBOOKOVÉ stránky školy 

4) Volba předsedy školské rady 

 Mgr. P. Roudná navrhla na předsedu školské rady Mgr. M. Mejzra. 

Výsledek hlasování – PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů. 

Předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Martin Mejzr. 

5) Různé 

 p. Šrámek – kolem oken zatéká voda, hrozí vypadnutí – bude informován náměstek 

primátora p. Langr 

 kvalita jídla ve školní jídelně – stále se řeší připomínky ke kvalitě jídla – ředitelka školy 

projednává tento stav s vedoucí školní jídelny, bohužel v kuchyni je zastaralé vybavení, 

což značně ovlivňuje složení jídelníčku i samotnou kvalitu jídel  

 lyžařský kurz 7. a 8. ročníku ZŠ – plánován v lednu 2022 – velkou komplikací je testování 

PCR testy u neočkovaných dětí (tyto testy navíc pro vleky mají platnost pouze na 3 dny) – 

bude zřejmě řešeno „mobilním“ odběrovým místem 

 plánované opravy – přestavba šaten ve školním bazénu (od 21. prosince 2021) + výměna 

podlahové krytiny na schodištích školy (jarní prázdniny 2022) 

 

………………………………… 

předseda školské rady 


