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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 9. 5. 2022 

Jednání proběhlo od 15:30 do 16:45 v budově ZŠ 

Přítomní členové: Kateřina Severová, Nicole Řezáčová, Jan Binek, Hana Gernešová 

Hosté: Petra Štěpková (ředitelka ZŠ), František Poláček (starosta) 

 

Program: 

1. Fungování základní školy 

2. Personální záležitosti základní školy 

3. Akce školy 

4. Různé 

 

1. FUNGOVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

a. Administrativní záležitosti 

Zřizovací listina školy má mnoho dodatků. Je proto potřebné zpracovat novou listinu. Znovu se 
vytváří dokumenty k BOZP a další. Bude nějakou dobu trvat, než bude všechna dokumentace 
školy v pořádku. 

Zástupce obce ve školské radě Jan Binek zdůraznil, že zastupitelstvo obce ve vztahu ke škole 
a případné kontrole České školní inspekce klade důraz důležité věci a nebude řešit 
malichernosti. 

Česká školní inspekce se vždy zaměří na určité téma. V minulých letech posílala několik 
dotazníků. Jedním z obecných závěrů České školní inspekce je, že nejúspěšnější jsou školy, kde 
ředitel působí delší dobu a kde jsou vztahy se zahraničními školami. 

Škola by se dle Jana Binka měla zamyslet nad hodnocením své činnosti, tak, aby hodnocení 
umožňoval zachytit posun školy, současně, aby nebylo zátěží, či neprobíhalo na zavádějících 
datech. 

Účetnictví školy od června 2022 bude zajišťovat externí firma místo účetní zaměstnané 
v pracovním poměru na částečný úvazek. Externí firma by měla zajistit služby 2,5x levněji. 

 

b. Výuka  

5 žáků ZŠ má individuální doučování. Počty počítačů pro žáky jsou stále nedostatečné. Byly 
doplněny bývalými učitelskými počítači. 

Ve školním roce 202/2023 do 1. ročníku nastoupí 16 dětí (2 další děti mají schválený odklad u 
jednoho dalšího dítěte je prozatím přerušeno správní řízení). Proběhnou ještě dodatečné zápisy 
do MŠ (14. 6.) a do ZŠ (13. 6.) pro ukrajinské děti. Do ZŠ by pravděpodobně měla nastoupit jedna 
ukrajinská žákyně. 

Od školního roku 2022/2023 chce paní ředitelka zavést metodu CLIL (Content and Language 
Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení, jinak řečeno propojení jazykové 
výuky a vyučovaného předmětu) u „výchov“. Chce také navázat kontakt s partnerskou školou 
v zahraničí. K posílení čtenářské gramotnosti bude žákům více zpřístupněna školní knihovna. 
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c. Provozní záležitosti  

Ve školním roce 2022/2023 budou problémy s kapacitou družiny (aktuálně 25 žáků). Využívat ji 
chtějí téměř všichni žáci 1. a 2. ročníku a cca polovina třeťáků. Paní ředitelka se pokusí o 
navýšení kapacity družiny ve zkráceném čase, ale je pravděpodobné, že se to podaří až od října 
(obvyklé je žádání o navýšení kapacity v říjnu na následující školní rok). Při navýšení kapacity 
vzniknou dvě oddělení družiny a bude nutné přijmout další pracovnici.  

Plánuje se rozšíření provozu ranní družiny již od 6:40 do 7:40. Bude zjištěn předběžný zájem. 

Do školní jídelny se vejde pouze 15 žáků. Bude nutné vymyslet systém střídání žáků. 

Nebude také dostačovat kapacita, která činí 105 obědů. Aktuálně se jich vaří 98. Kapacitu 
kuchyně umožní zvýšit nahrazení sporáku s litinovými deskami sporákem s plynovými hořáky a 
doplnění konvektomatu (budou dva konvektomaty nad sebou). 

 

2. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Paní učitelce Gernešové k 24. 8. 2022 končí pracovní poměr ve škole. Je vypsán inzerát na její 
náhradu. Ostatním zaměstnancům bude prodloužena pracovní smlouva na další školní rok. Se 
všemi pracovníky byl veden rozhovor a toto jim bylo sděleno. 

Dále je hledán učitel se specializací pro 1. ročník (dvě ze dvou současných učitelek budou mít 
v 1. ročníku své dítě a nepovažují za vhodné, aby učily 1. ročník jako třídní učitelky).  

Zástupce ředitele nebude hledán, protože po poslední změně školského zákona (od 27. 4. 2022) 
již nemá zástupce ředitele na málotřídní škole snížený počet hodin přímé výuky.  

I s uvedeným posílením pedagogického sboru se škola vejde do daného PHmax (koeficient 
financování škol), protože hudební a tělesná výchova jsou vyučovány společně.  

Od února působí ve škole asistentka Soňa Hrabovská. 

Paní učitelka Gernešová doplnila, že je praktické, když 1. ročník a následně druhý ročník učí 
stejný učitel, protože ve 2. ročníku se často dobírá učivo z 1. ročníku. 

 

3. AKCE ŠKOLY 

a. Svátek matek v ZŠ proběhl velmi úspěšně. Byl perfektně připravený a atmosféra byly velmi 
příjemná. Pochvala patří jak pracovníkům ZŠ, tak MŠ, kde se svátek matek také vydařil. Akce, 
kde se rodiče mohou přiblížit škole, jsou dobrou cestou. 

b. V červnu proběhne „Loučení se školou“ jako větší akce otevřená i veřejnosti. V další školním 
roce je v plánu pozvat i babičky. 

c. Škola v přírodě se v letošním školním roce neuskuteční, protože se nepodařilo zajistit 
ubytování. Místo toho proběhne více jednodenních výletů (do ZOO Lešná, do Lamacentra 
Hády, na výstavu „Tutanchamon a jeho hrobka a poklady“ v Brně na výstavišti). Uskuteční se 
také přespání dětí ve škole. 

d. Plavání v příštím školním roce bude probíhat v Hustopečích. Všichni žáci budou jezdit 
společně. Již je to dohodnuto a probíhá jednání o termínu. 
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4. RŮZNÉ 

a. Zástupcům rodičů ve školské radě bude zřízen přístup do edookitu, aby mohli přímo 
komunikovat s ostatními rodiči. 

b. Nový web školy je stále v přípravě. 

c. Družina má nový videotelefon, aby pedagog mohl pouštět rodiče do školy bez nutnosti 
odcházení z prostoru družiny. 

d. Příští školská rada se uskuteční na konci května, či na začátku června a bude se 
věnovat zejména záležitostem následujícího školního roku. 

 

 

Zapsal Jan Binek, 20. 5. 2022 


