
Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,  
příspěvková organizace

Olomoucká 336, 793 68 Dvorce

Zápis z jednání schůze školské rady ze dne 29.1. 2014 od 15 hodin ve třídě základní 
školy

Účast:        dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení schůze školské rady (dále ŠR)
2. Problematika vší ve škole
3. Diskuse, závěr

ad.1. 
Paní Burešová zahájila 4. schůzi ŠR a seznámila  přítomné s návrhem programu. Při kontrole usnesení 
ze 3. schůze ŠR nevyplynuly žádné konkrétní úkoly.

ad. 2.
ŠR se zabývala na popud rodičů zvýšeným výskytem vší na základní škole ve Dvorcích. Paní ředitelka 
přítomným vysvětlila, co všechno škola již udělala pro vyřešení tohoto problému. Čtyřikrát od začátku 
roku byli rodiče upozornění na výskyt vší ve škole  zápisy do žákovských knížek a rozesláním letáčků 
s doporučeními krajské hygienické stanice, jak postupovat při hubení vší. Zbavit děti vší je povinnosti 
rodičů. Děti s výskytem vší jsou posílány domů.  Učitelé nesmí dětem kontrolovat hlavy, přesto 
kontroly probíhají a rodiče, kterých se to týká, jsou vyzváni, aby dítěti hlavu vyčistili od vší a hnid a 
neposílali je do školy dřív, dokud nebudou mít vlasy zbaveny důkladně od vší i hnid. ŠR se shodla na 
tom, že by bylo dobré pro zvýšení osvěty veřejnosti ohledně tohoto aktuálního problému zveřejnění 
informací ohledně vši dětské  na webových stránkách školy , případně i na stránkách obce.

ad. 3.  
 Paní Burešová se dotazovala, proč se škola otvírá  pozdě. Paní Lazová odpověděla, že škola 

se otvírá v 7:35 hod. a po prvním zvonění v 7:50 se zavírá.
 Paní Burešová se ještě ptala na možnost podepsání domácího úkolu někým jiným než rodiči 

např. babičkou. Paní ředitelka odpověděla, že je to možné, domácí úkol může podepsat i jiná 
dospělá osoba než zákonný zástupce.

Konec 16:30

Zapsal: Jan Peter                                                                                                    Pavla Burešová 
                                                                                                                      předseda školské rady 



Usnesení

10/ 2014 Školská rada schvaluje:
Program 4. schůze ŠR.
Pro – 6, Proti – 0, Zdrželi se – 0

11/ 2014 Školská rada bere na vědomí:
Opatření na potlačení výskytu vší na škole.
Pro – 6, Proti – 0, Zdrželi se – 0

………………………
předseda školské rady

 



PRESENČNÍ  LISTINA
4. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY  KONANÉ DNE 29.1. 2014

Pavla BUREŠOVÁ                                           ………………………………………..

Irena COLLINS                                                  ………………………………………..

Ivan PACEK                                                     …………………………………………

Miroslav HLAVSA                                           …………………………………………

Jan BOŽOVSKÝ                                               ………………………………………….

Jan PETER                                                         ………………………………………….

HOSTÉ :   ……………………………….         …………………………………………..

                  ……………………………….          …………………………………………..

 


