
Zasedání školské rady a Unie rodičů – pondělí 30.8.2021 

– účast viz prezenční listina 

- za ŠR přítomno 6 členů 

- za Unii rodičů přítomno 16 třídních důvěrníků 

- hosté: Mgr. Iva Kahounová, Mgr. Michaela Fröhlichová, Mgr. Jaroslav Vysloužil 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Program jednání se řídil návrhem, který byl uveřejněn v pozvánce na jednání. Došlo tedy 

k projednání: 

➢ Zpráva ředitele školy o činnosti školy od posledního zasedání školské rady  
o Informace o důvodech nemožnosti konání zasedání ŠR a Unie rodičů v období od 

9/2020 do 8/2021 
o Dodatečné informace k výroční zprávě o činnosti školy ještě za šk. rok 2019/20 

➢ Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2020/21 
o Vyhodnocení vzdělávání za období školního roku 2020/21  

o zpráva byla ŠR schválena počtem 6 hlasů 
➢ Zpráva ředitele školy o zabezpečení školního roku 2021/22 

o níže uvedené body společně projednali zástupci ŠR i UR 
o Informace o výsledku zápisu do 1. tříd pro šk. r. 2021/22  
o Informace o počtu tříd a žáků, oddělení ŠD a ŠK od 1. září 2021  
o Informace o personálním zajištění vzdělávání šk. r. 2021/22   
o Informace o změnách učebního plánu od 1. 9. 2021 
o Informace o doplnění školního řádu od 1. 9. 2021 

• nad rámec avizovaných tří bodů předložil ŘŠ ke schválení ještě text upravující 

pobyt žáků 2. st. v čase tzv. polední přestávky – v odst. POVINNOSTI ŽÁKA: v 

době polední přestávky (mezi dopoledním a odpoledním vyučováním) být 

přítomen ve školním klubu, pokud není s rodiči předem dojednána možnost 

opuštění školy v tomto čase; tímto není dotčeno právo žáka využít v čase 

polední přestávky stravování ve školní jídelně. 

• doplnění všech čtyř nových bodů školního řádu bylo ŠR schváleno 
hlasy všech šesti přítomných členů  

o Seznámení s provozním rozpočtem školy pro r. 2021 a výsledkem hospodaření za rok 
2020 

o Informace o rozpočtu školy na platy, pomůcky, školení, cestovné – dotace od státu 
o Seznámení s plánem provozních úprav (oprav) pro r. 2021/22 
o Informace o konci tříletého mandátu členů školské rady k 30. 8. 2021 
o Organizace voleb nových členů ŠR z řad zákonných zástupců 

 
➢ Podněty členů Školské rady a rodičů – během jednání bylo mimo jiné projednáváno 

o vedení distanční výuky, organizace tzv. on-line hodin 
o ve šk. r. 2020/21 
o plány do šk. r. 2021/22 

o výběr úhrady rodičů za ŠD (včetně info. o nedoplatcích) 
o pořádání „velkých“ školních akcí v novém šk. r. 
o testování žáků na covid 19 v období do 9. 9. 2021 
o optimalizace počtu žáků v 1. a 6. ročníku – otevření tří (čtyř) tříd  
o nevyhovující provozní podmínky budovy holubníku 



o návrh řešení výstavby nových školních prostor – náhrada za holubník 
o problém technického stavu školní jídelny 
o problematika přípravy žáků 9. roč. na přijímací zkoušky 
o konkretizace způsobu volby členů školské rady – z řad rodičů 

 
➢ Termín dalšího jednání ŠR a Unie rodičů 

o konec května 2022 
 
Hustopeče 31. 8. 2021 
Zapsal: J. Vysloužil 
 
 
 

  


