
Školská rada 

Základní škola Rádlo, okres Jablonec nad Nisou  

– příspěvková organizace 

 

Zápis z 7. zasedání Školské rady konaného dne 28.06.2022 

Přítomni: Ing. Lenka Zimová, Mgr. Marie Špačková, Iveta Vacková, Karolína Pluhařová, 

Štěpánka Balogová 

Omluveni: Jan Volf 

Host: ředitel ZŠ Rádlo Mgr. Jan Šafránek 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu ze školské rady konané dne 26.10.2021 

3. Diskuse 

4. Schválení předběžných termínů zasedání 

 

 

Zápis: 

1. Zahájení 

Schůzi zahájila Lenka Zimová, která přivítala všechny členy Školské rady na jejím sedmém 

zasedání.  

 

2. Kontrola zápisu ze školské rady konané dne 26.10.2021 

Proběhla kontrola zápisu z 5. zasedání Školské rady. 

 

3. Diskuse 

Spádovost školy pro žáky ZŠ Rádlo 

Spádovou oblastí školy pro druhý stupeň je celý Jablonec nad Nisou a je povinností rodičů 

zajistit umístění dítěte ve škole. Lenka Zimová zajistí oficiální dokument určující spádovost 

školy. 

 

Ostatní 



Ředitel informoval školskou radu o potřebě oprav na dětském hřišti a ve škole. Akutně je 

třeba opravit: 

• poničené pletivo na fotbalovém hřišti – opraveno částečně 

• uvolněné betonové dlaždice na ochozu hřiště 

• nástěnky přidělat na zeď 

Starosta bude požádán o zajištění opravy.  

Ředitel ZŠ informoval Školskou radu o nadcházející rekonstrukci toalet, která bude probíhat 

v letních měsících. 

Diskutována byla role a aktivita nově založeného SRPŠ. Školská rada konstatovala, že nebyly 

vybrány příspěvky a že sdružení není aktivní. 

Bazárek – listopad 2022 – ve spolupráci s obcí bude připraven bazárek pro rodiče a ostatní 

obyvatele obce, kde budou moci nabídnout k prodeji různé věci (např. dětské oblečení, 

sportovní potřeby atd.). Součástí bazárku bude i „charitativní“ část, kdy výtěžek bude sloužit 

na zajištění potřeb školy – předběžně domluven nákup knížek prvního čtení pro nejmenší 

čtenáře. Bazárek organizačně zajistí Lenka Zimová, zástupce ZŠ vybere předměty, které by 

mohla nabídnout k prodeji škola a upřesní předmět, na který se bude v bazárku vybírat. 

 

4. Schválení předběžných termínů zasedání 

Školská rada se usnesla, že další termín zasedání bude v průběhu 1. pololetí školního roku 

2022/2023. Termín bude upřesněn na základě potřeb a časových možností členů Rady. 

 

 

 

V Rádle dne 28.6.2022    ………………………………………… 

         Předseda Školské rady 


