
Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny 
IČO: 613 57 332, Tel.: 415 741 011, www.zsjihwz.cz 

 

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole, Žatec, 

Jižní 2777, okres Louny per rollam, započaté 14. 9. 2020 
 

Program jednání: 
1. Kontrola usnesení z posledního jednání: 

- Školská rada vzala na vědomí výsledky voleb z řad zákonných zástupců a zástupců 

školy. 

2. Školská rada schválila návrh investic na rok 2021. 

- Projednání výroční zprávy o činnosti školy za rok 2019/2020. 

3. Dotazy k provozu školy: 

a) Jak je zajištěna hygiena na WC pro žáky školy? 

b) Upravit výdej obědů do jídlonosičů? 

c) Možnost odhlašování obědů telefonicky, možnost záznamníku nebo mobilních 

telefonů? Nefunkčnost odhlašování obědů online? 

d) Vracení žáků s nedojedeným obědem, aby snědli alespoň část. 

 

Školská rada písemně odsouhlasila bod 1 i 2. 

Vyjádření ředitele školy k bodu 3: 

a) Hygiena na WC je zajištěna několika umyvadly, zásobníkem na mýdlo a na 

dezinfekci a osoušečem rukou. Toaletní papír si žáci nosí ze třídy, kde ho mají 

uložen. V tomto okamžiku již mám potvrzenou objednávku na centrální zásobníky 

na toaletní papír, které budou po dodání umístěny na toaletách. 

b) Výdej obědů byl prodloužen z 10 na 30 minut a to od 11,30 do 12,00 hodin. Od 

12,00 do 14,00 hodin je doba výdeje obědů pro žáky a učitele, proto v tuto dobu 

nikdo cizí nebude do jídelny vpuštěn. 

c) Odhlašování obědů se primárně děje online, vždy do 14,00 hodin předchozího 

všedního dne. Odhlásit oběd online na pondělí je třeba již v pátek do 14,00 hodin. 

Pro akutní odhlášení obědů telefonicky je vyhrazena doba od 6,30 do 7,00 hodin ten 

samý den. V tuto dobu bude vždy přítomna u telefonu vedoucí školní jídelny, nebo 

jiný pověřený zaměstnanec školy. Při nezastižení vedoucí jídelny mimo tuto 

vyhrazenou dobu je nutné volání opakovat. V nejbližší budoucnosti nemám v plánu 

pořizovat záznamník ani mobilní telefony. Aktualizované informace jsou na webu 

školy http://www.zsjihwz.cz/skolni-jidelna 

d) K vracení žáků od okýnka s nedojedeným obědem nebyl vydán mnou ani jiným 

vedoucím zaměstnancem žádný pokyn. Pravděpodobně šlo o aktivitu jednotlivce, 

který v dobré víře, o neplýtvání jídlem a penězi zákonných zástupců, takto jednal. 

Vydal jsem důrazný pokyn, aby žádný z žáků nebyl v tomto směru nijak omezován. 

 

 

 

V Žatci dne 28. 9. 2020 

 

 

 

 

Mgr. Martin Hnízdil, ředitel školy 

http://www.zsjihwz.cz/skolni-jidelna
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