
Zápis z jednání Školské rady dne 10. 10. 2019   

  

Členové rady: MUDr. Martin Sklenář   

Mgr. Petr Barannikov   

Mgr. Martin Hejl   

Mgr. Eduard Jiran   

Mgr. Marcela Polanská  

Host:               PaedDr. Pavel Schneider   

 Ing. Markéta Hobzková  

Z funkce člena Školské rady odstoupil ze zdravotních důvodů Ing. Tomáš Mrázek, tohoto jednání se 

již neúčastnil.  

  

   

 I. Zahájení jednání a návrh programu  

 Jednání zahájil předseda Školské rady (dále jen ŠR) MUDr. M. Sklenář, přivítal přítomné a navrhl 

program:   

 1) Projednání Výroční zprávy ZŠ a MŠ Nučice za školní rok 2018/2019   

2) Projednání Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu obce pro ZŠ a MŠ Nučice pro rok 2020  

3) Projednání zprávy Školské inspekce z listopadu 2018  

4) Různé  

Program byl jednomyslně schválen.   

  

II. Jednání dle programu   

1) Projednání Výroční zprávy ZŠ a MŠ Nučice za školní rok 2018/2019  

Slova se ujal ředitel ZŠ PaedDr. Pavel Schneider. Seznámil ŠR s konceptem výroční zprávy. 

Omluvil se, že není dokončená, měl pro to vážné důvody - v průběhu září se objevily problémy v 

počítačové síti. Některé dokumenty nebylo dočasně možné otevřít. Problém se podařilo vyřešit, 

ale konečné znění Výroční zprávy ZŠ a MŠ Nučice za školní rok 2018/2019 není hotové a nebylo 

schváleno Pedagogickou radou. Členové školské rady koncept výroční zprávy obdrželi písemně i e-

mailem, aby si jej mohli před schválením prostudovat. Ředitel ZŠ dále požádal o nový termín 

schůzky ŠR na 21.11. od 16.30. V té době již bude Výroční zpráva ZŠ a MŠ Nučice za školní rok 

2018/2019 kompletní a projde i schválením Pedagogickou radou, která se uskuteční 13. 11. 2019.  

Členové ŠR toto vzali na vědomí, s novým termínem souhlasili.  

Pan ředitel ocenil významný podíl na zpracování Výroční zprávy paní zástupkyně Ing. 

Markéty Hobzkové.  Zhodnotil, že minulý rok byl pro školu velmi náročný, zažila 3 ředitele, 

vyzvedl zásluhy paní zástupkyně, že 2. pololetí školního roku 2018/2019 proběhlo bez problémů.  

2) Projednání Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu obce pro ZŠ a MŠ Nučice pro rok 2020  

V loňském roce bylo z rozpočtu obce čerpáno 3 miliony korun, což pan ředitel podle hrubého 

odhadu považuje za dostatečné. Uvažuje o možnosti o navýšení rozpočtu z důvodu větších 

investic (především hřiště, kde se částky mohou vyšplhat až k milionům korun, ale to je třeba 

předem rozmyslet, spolupráce s projektovou firmou se ukázala jako finančně velmi náročná). 

Starosta obce Mgr. Martin Hejl upozorňuje, že větší prioritou musí být vybudování další učebny, 

protože ve školním roce 2020/2021 bude o jednu třídu víc. Tuto situaci musí řešit obec, pan 

ředitel nastínil možnosti (např. demolice objektu družiny a vystavění nové školní budovy na jejích 

základech, “kontejnerové učebny”, vhodnější mu připadá řešení školy jako celku), řešení je třeba 

nalézt rychle.   

Další finanční potřeby souvisí se změnami počítačové sítě ZŠ, jsou zde zastaralé počítače, které je 

nutné nahradit novými. Probíhá audit počítačového vybavení v souvislosti s novým správcem 

sítě. Slova je ujala M. Hobzková, vysvětlila, jaké problémy v souvislosti s počítačovou sítí školy se 

v současnosti řeší. Mgr. Eduard Jiran nabízí kontakt na firmu Microsoft.   

Bylo by vhodné budovu školy  více bezpečnostně zajistit a ředitel školy a starosta 

obce zkontrolují pojištění ZŠ a pojištění obce Nučice a  zjistí, zda některé věci nejsou pojištěny 



2x. Pan starosta zmiňuje, že v rozpočtu školy by bylo dobré odlišit provozní náklady od 

neprovozních, aby se zbytečně nemuselo sahat do účelově vázaných prostředků. Pan ředitel uvádí, 

že rozpočet upřesní na další ŠR, zváží navýšení s ohledem na další výdaje.  

3) Projednání zprávy Školské inspekce z listopadu 2018  

ŠR byla seznámena se závěry školské inspekce a s nápravnými opatřeními, které byly prezentovány 

zástupci školy a vzala je na vědomí.  

ŠR byla seznámena s výsledky kontroly provedené Krajskou hygienickou stanicí a s nápravnými 

opatřeními a vzala je na vědomí.  

ŠR byla seznámena s údaji o kontrole provedené zřizovatelem a s jejím řešením a vzala je na 

vědomí.  

ŠR byla seznámena s kontrolou BOZP a s přijatými opatřeními nápravnými opatřeními a vzala je na 

vědomí.  

4) Různé  

MUDr. M. Sklenář  vznesl dotaz týkající se pravidel vyzvedávání dětí ze školní družiny.  

Pan ředitel vidí jako řešení: Po poradě s koordinátorkou školní družiny obměnit formulář pro 

vyzvedávání ze školní družiny a umístit ho na web, obměnit také další formuláře a nahradit je 

aktuálními. Umístit pro potřeby rodičů vysvětlení postupu vyzvedávání dětí na internetu. 

 

Pan starosta žádal upřesnění možnosti uvolnění z vyučování pro potřeby rodinné dovolené nebo 

studijního pobytu. Pan ředitel vysvětlil, že je třeba omezit uvolňování dětí z vyučování, v minulosti 

bylo zneužíváno, rodiče by měli volit přednostně prázdninové termíny. Uvolnění žáka je vždy na 

individuálním zvážení s přihlédnutím k jeho prospěchu a chování ve škole. Žák si musí doplnit 

zameškanou učební látku. 

 

Předseda Školské rady MUDr. M. Sklenář ukončil oficiální část jednání.  

Termín dalšího zasedání je stanoven na 21. 11. 2019 od 16.30.  

Následovala prohlídka nových počítačových učeben.  

  

  

  

  

  

  

 


