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2022-05-26 – Jednání ŠR a UR – jídelna školy 

Pozvánku obdrželi všichni členové ŠR i UR dne 12. 5. 2022 – e-mailem od ŘŠ 

Omluveni:  Michal Vejpustek, Hana Šalášková, V. Gajdová  

Jednání proběhlo opět společně = členové ŠR i UR – dle dohody z posledního setkání obou skupin.  

____________________________________________________________ 

Program jednání – viz pozvánka 

 

Připomenutí - na podzim r. 2021 proběhly volby členů ŠR, výsledky jsou na webu školy. 

Noví členové + představení přítomných nově zvolených členů: 

• Za rodiče:   Jan Brtníček, Jaroslav Šístek, Beata Kynclová 

• Za zřizovatele:  Bořivoj Švásta, Jana Blažková, Michal Vejpustek 

• Za školu:  Ivana Franková, Iva Strachová, Věra Gajdová 

Dále přítomni – coby hosté: 

• zástupkyně ředitele školy: Michaela Fröhlichová, Iva Kahounová,  

• vedoucí školní jídelny: Dagmar Furchová  

• ředitel školy: Jaroslav Vysloužil 

 

Dále dle navrženého programu: 

1) Zpráva ŘŠ o činnosti školy od posledního zasedání školské rady – tj. od 31. 8. 2021 
a) Školní rok zahájen s 25 třídami a 580 žáky 
 - Současný stav je stále 25 tříd, ale už s 597 žáky (z toho je aktuálně 19 z UA) 
 
b) Výjimečně byly otevřeny 4 třídy šestého ročníku – dnes je v tomto ročníku 79 žáků 
 
c) Chod školy / covid-19 

• Hned na úvod šk. roku se uskutečnila 3 kola ANT testování na Covid19,  
  - poté se testovat přestalo, aby vše začalo nanovo od 22.11.2022, 
  - testovalo se každý týden až do 14. února 2022 (někdy i 2x v týdnu) 

• Celkem provedeno za uvedené období: 
- 8.126 testů, z toho 
- 60 testů vyhodnoceno jako pozitivní 

• Celkem se do karantény dostalo 20 tříd, některé opakovaně 

• Po dobu karantény třídy bylo zajištěno vzdělávání žáků formou on-line hodin, a to u 
všech tříd a u všech vyučovacích hodin, řada hodin byla vedena i tzv. hybridně (část 
žáků ve škole, část doma v karanténě)  

• 14. 3. 2022 - byla ukončena „corona opatření“ – konec nošení roušek ve společných 
prostorách školy 
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• Corona opatření ovlivnila plány školy od podzimu do začátku jara především v oblasti 
mimoškolních aktivit – exkurze, divadla, kina, sportovní aktivity – soutěže 

- v období od 11/21 do 3/22 – různá úroveň restrikcí – různé možnosti co šlo / 
nešlo realizovat 

- největší „zásah“: zrušení objednaných dvou LVK leden + březen – pro žáky 7. a 8. 
ročníku 

 
d) 24. 3. 2022 – začátek vojenského konfliktu na Ukrajině, od téhož dne přicházeli postupně UA 
žáci do naší školy – momentálně je jich 19 – od 1. do 9. roč. 
 
 
Závěr stručného vyhodnocení školního roku: 

• Rozhodně nešlo o standardní školní rok = corona (testování, distanční výuka, karanténa 
tříd i učitelů) + události na UA – poměrně výrazné narušení chodu školy  

- VŠE ŘEŠENO a VYŘEŠENO tzv. za pochodu 
- Některá preventivní opatření nařízená ze strany státu postrádala logiku, škola se 

však přesto musela nimi řídit. 
- Většinu „problémů“ škola vyřešila daleko dříve, nežli přišly oficiální informace 

(pokyny) k řešení aktuálních situací z centrálních úřadů. 
o Zásadní a komplexní vyhodnocení činnosti školy za šk. rok 2021/22 přinese „Výroční zpráva 

o činnosti školy za šk. r. 2021/22“, která bude k dispozici nejpozději na začátku září.  
 
 

2) Zpráva ředitele školy o zabezpečení školního roku 2022/23 
I. Informace o výsledku zápisu do 1. tříd pro šk. r. 2022/23  

- Celkem nastoupí do 1. třídy:  54 dětí 
- Odklad udělen:    12 dětem 
- Otevřeny budou:     3 první třídy 

 
II. Informace o počtu tříd a žáků, oddělení ŠD a ŠK od 1. září 2022  

- 26 tříd = o jednu více jako letos (letos 2 páté třídy, od 9/22 tři šesté třídy) 
- 6 (7) odd. ŠD – podle zájmu dětí (rodičů) 
- asi o 5 žáků (ČR) méně proti 9/2021 

o jak to bude s počty UA žáků je ? 
 

III. Informace o personálním zajištění vzdělávání šk. r. 2022/23 - pedagogové 
- Odchází - učitelé: Milan Straka, Jitka Nečasová, D. Patloková (důchod) 
- Pedag. sbor bude muset být doplněn: 

o  jednoho učitele pro 1. stupeň 
o 2 asistentky pedagoga  

 
IV. Informace o dílčích změnách učebního plánu od 1. 9. 2022 – týká se jen předmětu 

Informatika 
- Změna vzdělávacího obsahu v 8. ročníku 
- Zahájení změny vzdělávacího obsahu předmětu IF probíhá postupně od září roku 

2021 (4. až 7. roč.), od 9/22 pouze pokračuje do ročníku dalšího – osmého. 
o tuto změnu již projednala ŠR na minulém zasedání 
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V. Seznámení s provozním rozpočtem školy pro r. 2022 a výsledkem hospodaření za rok 
2021 
A) Dotace od státu – platy, odvody, pomůcky pro r. 2022 
 - Celkový příspěvek:                              49 524 846 Kč, z toho: 

 - Přímé výdaje na vzdělávání:    45 023 653 Kč 
 - Podpůrná opatření:                      4 501 193 Kč 
- Přidělený rozpočet je v žádoucí výši.  
 

B) Příspěvek od zřizovatele – město Hustopeče  
- Uzavření hospodaření za r. 2021: + 58.000 Kč 
- Provozní rozpočet pro r. 2022 

o Celkem: 6 180 000 Kč, z toho 
o 2 000 000 Kč na energie 
o 2 477 000 Kč na odpisy 
o 1 703 000 Kč na další provozní náklady 

- Je zřejmé, že s rozpočtem škola nemůže vyjít, zejména s dotací na energie, ale i 
s dotací na provozní náklady 

- Ze strany ředitele školy bylo započato jednání s vedením města v záležitosti: 
o navýšení provozního rozpočtu – bude řešeno po uzavření 2. čtvrtletí  
o mimořádné dotace na opravy, údržbu, pořízení majetku: 

o výměna kotle na topení a ohřev vody – šatny u sportovní haly 
o výměna radiátorů v budově 2. stupně 
o výměna pečící pánve – školní kuchyně 
o výměna konvektomatu – školní kuchyně 

    a) až d. - čeká se na výsledek / odsouhlasení ze strany  
                                                  zastupitelstva města (16.5.2022) 

o navýšení rozpočtu na energie – ZŠ měla do 10/2021 smlouvu na dodávky 
el. energie a plynu u Bohemia Energy 
o po ukončení činnosti BE přešla škola do režimu DPI, následně 

k novému dodavateli energií - EPET 
o cena u nového dodavatele je ale vyšší přibližně 3x  

• bude řešeno až na podzim 2022 – podle skutečné výše 
čerpání  

 
VI. Seznámení s plánem provozních úprav (oprav) pro následné období 

- Rekonstrukce školní kuchyně, letos odloženo 
o je zpracována kompletní PD, vykalkulovaná nečekaně vysoká celková 

částka za provedení díla otevřela u zřizovatele otázku, zda místo „pouhé“ 
rekonstrukce kuchyně a jídelny neprovést současně celkovou 
rekonstrukci celého tohoto objektu - spojit tuto akci s komplexnějším 
řešením prostorové nedostatečnosti školy – např. s výstavbou nástavby 
pro 1. stupeň apod. 

o vše bude rozhodovat patrně až nové zastupitelstvo  
- Přetrvávající problémy údržby budov a zařízení: 

o je zapotřebí provedení řady větších oprav / údržby – současný provozní 
příspěvek od zřizovatele však nedovoluje jejich provedení 

- Stále zůstává otevřena otázka „vzniku“ nového holubníku = budovy pro 1. 
stupeň, výstavby nové sportovní haly, rekonstrukce WC 
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3) Podněty členů Školské rady a zástupců UR, diskuze – projednáno bylo: 
a. Zajištění výuky žáků z Ukrajiny, jejich adaptace apod. 
b. Organizace lyžařského kurzu v novém šk. roce pro žáky budoucího 7. a 8. roč. 
c. Předpoklad umístění budoucích absolventů 9. ročníku na SŠ. 
d. Předpoklad výstavby nové budovy pro 1. stupeň ZŠ v souvislosti na aktuální situaci na 

trhu se stavebním materiálem, dodávkou technologií apod.  
 

4) V závěru, po odchodu zástupců unie rodičů,  proběhla volba předsedy školské rady 
a. Zvolen byl p. B. Švásta 

 
5) Termín příštího setkání: konec září, začátek října 2022.  

a. Formát setkání - opět společně ŠR s UR 
 

 

• Prezenční listina je příloho originálu zápisu – u ředitele školy.  
 
Hustopeče 27. 5. 2022                               zapsal: Jaroslav Vysloužil – ředitel školy 
 
 


