
Zpráva ze zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Rájec  

ze dne 5. 6. 2019 
  

Přítomni členi školské rady: E. Ospálková-zástupce ZŠ a MŠ Rájec,  

                        J. Domluvilová-zástupce rodičů   

      M. Pucher-zástupce Zastupitelstva obce Rájec   

 

dále přítomni: V. Hroch – starosta obce  

Mgr. J. Grünwaldová-ředitelka MŠ a ZŠ Rájec  

Bc. Bára Macháčková-vedoucí učitelka MŠ.  
  

Školská rada (dále jen ŠR) byla podrobně seznámena s protokolem Inspekční 

zprávy ČŠI ZŠ a MŠ Rájec, jejíž inspekční činnost proběhla v termínu  

19. – 21. 3. 2019. Na základě podnětů, připomínek a návrhů ČŠI, rodičů a dětí 

navštěvující ZŠ a MŠ Rájec, ŠR navrhuje zřídit pro lepší informovanost rodičů a 

veřejnosti, vývěsní plochy při vstupech do školy a školky pro zveřejňování zpráv 
z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Rájec.  

Zveřejnit kontaktní údaje na školskou radu, ředitelku či starostu obce za účelem 

sběru informací, poznatků, návrhů, připomínek a názorů týkající se základní a 
mateřské školy.  

Internetové stránky školy budou aktualizovány za účelem lepší informovanosti 

veřejnosti.   

Byly aktualizovány školní řády, hospitační činnost ředitelky školy byla na 

doporučení rozšířena. Menší míra využívání interaktivní techniky oproti 

původním plánům je způsobena slunečním svitem, kdy za svitu slunce je nutné 

zatemnění žaluziemi. Při práci v hodině s více ročníky, kdy jeden ročník potřebuje 

při práci v hodině (čtení, psaní) dostatečné osvětlení, je práce s interaktivní 

technikou omezena. Ve větší míře se následně využívá práce na PC.   

Ze strany dotčených pedagogů dojde k nápravě nedodržování časové dotace 

vyučovací hodiny 45 minut. Ze strany ředitelky školy bude důsledně naléháno na 

vyučující, aby nedocházelo ke krácení přestávek dětí a mohly se tak připravit na 
další vyučovací hodinu.  



ŠR se také shodla na nutnosti informovat rodiče dotčených žáků školy při 

personálních změnách v ZŠ.  

Také bylo upozorněno na bezpečnost dětí v MŠ, proto je nutné zajistit u vstupu 

u dětského hřiště funkční bránu s bezpečnostní závorou. Vchodové dveře do 

školky vybavit elektronickým otvíračem dveří s kamerou, bezpečnostním 

zámkem a kováním typu klika/koule. Dále je nutné zamezit dětem přístup k 

uskladněnému stavebnímu materiálu.  

Dětem v mateřské škole byl usnadněn přístup k nápojům a tím lépe zajištěn jak 

dohled nad dětmi, tak samotný pitný režim. Organizace výdeje stravy ve školní 
jídelně byla přeorganizována tak, aby lépe vyhovovala požadavkům ČŠI.   

ŠR se také shodla na nutnosti zpětné vazby na žáky, kteří již absolvovali 5. ročník 

a přešli na jinou školu. Veřejnost budeme postupně informovat o připravenosti 
a úspěšnosti žáků na přestupných školách.   

V II. pololetí školního roku 2018/2019 proběhlo Národní testování žáků  

3. a 5. ročníku. Znalosti žáků naší ZŠ jsou na vysoké úrovni, což dokazují výsledné 
Testy Scio.  

Ředitelkou školy J. Grünwaldovou byla předložena výjimka z počtu žáků v 

Základní škole a Mateřské škole Rájec pro následující školní rok 2019/2020 i s 

výhledem počtu žáků na další tři školní roky. Počet žáků se má zvyšovat. Výjimka 

již byla projednána na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Rájec konaného 

10. 6. 2019.  

J. Grünwaldová předložila a předala p. starostovi V. Hrochovi žádost o výjimku na 

vyučování náboženství jako nepovinného předmětu. S tím souvisí i závazek na 

financování platu katecheta. Náboženství v ZŠ Rájec navštěvují 3 žáci naší školy a 

3 žáci z jiných základních škol. Nepovinný předmět náboženství by mělo 

navštěvovat alespoň 7 žáků školy. Zastupitelstvo obce bude tuto žádost nadále 

projednávat.   

ŠR také navrhla optimalizovat časovou osu třídních schůzek tak, aby nedocházelo 

ke zbytečné časové prodlevě již zmíněných schůzek a rodiče dětí tak tímto nebyly 

časově zatíženi.   



Zájem o prodloužení provozu ŠD z 11 žáků byl zájem od zákonných zástupců 

pouze od 1 žáka od 6:30 – 15:30, v MŠ by vyhovovalo rozšíření provozu na 9 

hodin více zákonným zástupcům dětí.   

Žáci ZŠ se zúčastnili soutěže Poznej město Šumperk, 1 žák získal ocenění a cena 

mu byla předána slavnostně starostou města Šumperk. 5. června se někteří žáci 

3. – 5. roč. zúčastnili atletické soutěže v Šumperku, umístili se na 12. místě z 18. 

I v letošním školním roce žáci plnili disciplíny Olympijského víceboje.   

Dále pokračuje projekt Ovoce do škol a Mléko do škol.   

V Rájci 11. června 2019   

Předseda školské rady-Eva Ospálková   

Zástup. rodičů, člen šk. rady-Jana Domluvilová  

Zástup. zastup. obce, člen šk. rady-Marek Pucher  

  

  

  

 

   

  

  

       


