
Zápis z jednání Školské rady dne 26. 6. 2019 
 
Členové rady: MUDr. Martin Sklenář 

 Mgr. Petr Barannikov 
Mgr. Martin Hejl 
Mgr. Eduard Jiran 

 Mgr. Marcela Polanská 
Ing. Tomáš Mrázek 

 
Hosté:    Ing. Markéta Hobzková 
    Marcela Kubátová 
    PaedDr. Pavel Schneider 

 
 
Dne 9. 1. 2019 se uskutečnilo jednání Školské rady. 
 
I. Zahájení jednání a návrh programu 
 
Jednání zahájil předseda Školské rady (dále jen ŠR) MUDr. M. Sklenář, přivítal přítomné a 
navrhl program: 
 
1) Zajištění a organizace školního roku 2019/2020 pro ZŠ, MŠ 
2) Organizace mimoškolních aktivit 
3) Organizace činnosti ŠR 
4) Stavební akce ve škole v době prázdnin 
5) Různé 
 
Program byl jednomyslně schválen. 
 
II. Jednání dle programu 
 
1) Zajištění a organizace školního roku 2019/2020 pro ZŠ, MŠ 
 
- Ing. M. Hobzková sdělila přítomným, že organizace školního roku se sestavuje vždy během 
letních prázdnin a rodiče se s ní mohou seznámit okamžitě po zahájení školního roku 
- PaedDr. P. Schneider sdělil členům ŠR, že komunikuje s třemi rodiči budoucích žáků II. 
tříd(y) ve věci slučování či neslučování do třídy jedné. Možnost řešení vidí ve využití volné 
učebny v malé škole, kterou však shledává velmi nevhodnou. Zmínil rovněž, že by bylo v 
případě otevření dvou II. tříd třeba navýšit finanční prostředky na mzdy. Jednou z podmínek 
pro případné otevření dvou tříd bude i zda se podaří sehnat nového pedagoga. MUDr. M. 
Sklenář informoval o mailové komunikaci rodičů těchto žáků ohledně ponechání rozdělení 
tříd a pokud to bude jen trochu organizačně a dispozičně možné, klonil by se k zachování 
dvou tříd. Ing. T. Mrázek navrhuje možnost poskytnout učebnu k nahlédnutí rodičům. 
Členové ŠR i hosté se dohodli na společné návštěvě dotyčné učebny po vyčerpání dalších 
témat programu. Při prohlídce Ing. M. Hobzková a Mgr. M. Polanská zmínily vlastní 
zkušenosti s výukou v dané místnosti, jejíž prostor rovněž považují za nedostatečný. 
Návštěva proběhla, a bylo dohodnuto, že učebna bude v posledních dvou dnech školního 
roku k dispozici k nahlédnutí rodičům. MUDr. M. Sklenář přislíbil o této možnosti informovat 
mailem rodiče a následně informovat o jejich názorech pana ředitele. PaedDr. P. Schneider 
sdělil přítomným, že si ponechává možnost konečného rozhodnutí. 



- PaedDr. P. Schneider informoval členy ŠR o zamítnutí žádostí o výuku anglického jazyka od 
I. třídy z důvodu pedagogické nevhodnosti. Navrhl výuku zařadit formou kroužku pro 
zájemce. 
 
2) Organizace mimoškolních aktivit 
 
- Ing. M. Hobzková sdělila přítomným, že tak jako organizace školního roku, se nabídka 
kroužků a mimoškolních aktivit sestavuje vždy během letních prázdnin. První nabídky na 
webu již jsou. Zmínila, že kroužky jsou zásadním způsobem vázané na rozvrh a personální 
obsazení. Proto vznikají až během letních prázdnin. 
 
3) Organizace činnosti ŠR 
 
- Model prohloubení komunikace mezi školou a rodiči bude upřesněn v rámci dalšího jednání 
ŠR, které proběhne den před prvními třídními schůzkami školního roku 2019/2020 
 
4) Stavební akce ve škole v době prázdnin 
 
- V průběhu letních prázdnin budou probíhat práce na nové počítačové učebně, malování 
vybraných učeben, generální úklid, bude dovybaveno hřiště. M. Kubátová navrhuje zásadní 
rekonstrukci hřiště mezi družinou a jídelnou tak, aby sloužilo jak školce, tak družině. Žádá 
zástupce vedení obce o představu, s jakými finančními prostředky by bylo možné uvažovat. 
Zástupci obce uvedli, že obec školu finančně výrazně podporuje, a podporovat i nadále chce. 
Dohodnuto, že M. Kubátová převede představy o podobě hřiště a jeho vybavení do 
konkrétní podoby. Další jednání nad návrhem budou probíhat se zástupci obce. 
- PaedDr. P. Schneider a Ing. M. Hobzková informovali přítomné, že ve školním roce 
2020/2021 bude s jistotou třeba otevřít dvě I. třídy. Přinejmenším je podle nich třeba 
razantně zasáhnout do budovy družiny tak, aby bylo dost prostoru pro výuku většího 
množství tříd. Cílem je podle PaedDr. P. Schneidera vybudovat úplnou ZŠ s dvěma 
paralelními třídami v každém ročníku. K tomu je však třeba zajistit dostatek učeben a zvýšit 
kapacitu školní jídelny. Vedení školy prostorový problém považuje za zcela zásadní a 
prioritní. PaedDr. P. Schneider zmínil nutnost komplexního řešení (rozšíření školy, školní 
jídelny, novou tělocvičnu a hřiště). Zástupci obce uvádějí, že se tímto záměrem již zabývají v 
rámci připravovaných projektů a investičních akcí. Počítají s úzkou spoluprací se školou. 
 
5) Různé 
 
- MUDr. M. Sklenář a Mgr. E. Jiran se tázali na možnost zveřejnit seznam pomůcek a seznam 
kroužků pro školní rok 2019/2020 na webu již v průběhu prázdnin, aby rodiče měli 
dostatečný čas na rozmyšlení zájmu a pořízení pomůcek. Ing. M. Hobzková uvedla, že 
pomůcky i kroužky souvisí opět s personálním obsazením a rozvrhem a jejich seznam bude 
zveřejněn, tak jako vždy, v přípravném týdnu (poslední týden v srpnu). 
- MUDr. M. Sklenář zmínil vhodnost projednání zbývající části inspekční zprávy. Tato by byla 
společně s výroční zprávou za školní rok 2018/2019 projednávána po zahájení školního roku 
2019/2020. 
 
MUDr. M. Sklenář ukončil jednání.  


