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Zápis 24. schůze Školské rady při ZŠ Zubří 
konané dne 30.8.2017 
 
Zahájení: 16.00  
Ukončení:  16.55 
Přítomni:   viz prezenční listina – přítomno 6 členů, nepřítomny a omluveny – Cabáková, Oplatková, 

Jurajda,Gašparová. ŠR je usnášeníschopná – je schopno hlasovat 5 členů, na schůzi 
přítomen statutární zástupce ředitele školy Mgr. Tomáš Randýsek. 

 
Schůzi řídil: předseda ŠR – Mgr. Marek Mikl 
Zapisovala: Mgr.  Svatava Martinátová 
 
Program:  
 

1) Přivítání a zahájení, proběhlo seznámení s návrhem programu – Mikl 
 
 

2) Informace o připravenosti školy pro školní rok 2017/2018 a projednání zprávy o hospodaření 
školy 

 
ŘŠ Randýsek informuje o personálním, materiálním a organizačně-technickém zabezpečení 
školního roku 2017/2018, konstatuje plnou připravenost, přijde nová vyučující na 1.st. a určitě 
nový vyučující Tv a učitel JČ, škola má také asistentku v rámci projektu Šablony, rozpočet školy  
a podpora zřizovatele plně zabezpečuje požadavky školy a umožňuje  bezproblémový provoz 
s úrovní let předešlých, během prázdnin provedeny opravy chodby, střechy, plotu a další prostor, 
na prvním stupni zřízena nová kmenová učebna a výměna nábytku ve výdejně, již proběhla 
rekonstrukce chodníků u obou škol.  
 
Mikl :  doplňuje informaci o zřízení nové parkovací plochy na dvoře budovy na místě bývalé 
budovy dílen na Školní ulici, došlo k významnému vylepšení dopravní obslužnosti, dále pak 
deklaruje informace ohledně výuky po dobu rekonstrukce haly. 
 
Randýsek : Škola je předběžně připravena na půlroční odstávku sportoviště do 01/2018, má plán 
na překlenutí v rámci ostatních sportovišť (sokolovna, tělocvična), poskytuje kooperaci a zázemí   
i pro další mládežnické sportovce postižené rekonstrukcí, škola má připraven i plán B  
pro nepříznivé počasí či prodloužení rekonstrukce (tandemová a střídavá výuka) 
 
Mikl : konstatuje také skutečnost, že došlo  při rekonstrukci k neplánovanému nucenému  
a řízenému poškození palubovky, dle závazných vyžádaných informací ze stran Města Zubří  
(starosta, místostarosta, ekonom, stavební odbor, správce haly) se město Zubří spolu s firmou 
provádějící opravu staví k situaci operativně, již byly nalezeny finanční prostředky a probíhá 
realizace  nového povrchu v obdobné kvalitě na dřevěném roštu  ve fázi přípravných a výběrových 
prací s tím, že nedojde k výraznému narušení stavebních prací ve smyslu věcném i časovém 
 

 
Usnesení : ŠR vzala na vědomí stav připravenosti školy a informaci o výuce po dobu 
rekonstrukce haly 

 
3) Infromace o výroční zprávě školy za rok 2016/17 

 
ŘŠ Randýsek prochází jednotlivé body znění zprávy (ta byla členům ŠR zaslána v předstihu 
v elektronické podobě), komentuje úspěchy a směřování školy, Mikl poté dovysvětlil část 
věnovanou testování žáků, vybízí k diskusi a hlasování. Pro 6. Proti 0, zdržel se 0. 
 

Usnesení : ŠR schválila znění Výroční zprávy za šk. rok 2016/2017 Poř.č. 5/2017 
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4) Informace o ŠVP  
 
Mikl informuje přítomné o malých  úpravách ŠVP, které nepodléhají novému schválení, změny 
byly iniciuvány a připraveny kordinátorkou Š. Kocurkovou : 
 

a. úprava výstupů/kompetencí předmětů – přesun v textu 
b. nový předmět Dramatická výchova v AJ pro žáky 1.st. 
c. došlo k novému zapracování výstupů do povinného plavání dle novely Školského zákona  

 
Usnesení : ŠR vzala na vědomí znění a stav změn ŠVP pro školní rok 2017/2018 s jednacím č. ZŠ 
Zú/454/2016 

 
5) Informace o další školní dokumentaci  

 
Mikl : Školní řád zůstává stejnýve čtení roku 2015, zatím neřešíme problém mobilů v ŠŘ, necháváme 
proces na zvyklostech třídních učitelů, řada z nich již provádí oboustranně přijímaná opatření vedoucí 
k omezení zneužívání mobilů, mobily patří k 21. století, zároveň škola hlídá provoz wifi bodů  
a motivuje žáky k nepoužívání ve škole 
 
Usnesení : ŠR vzala na vědomí stav znění ŠŘ a legislativy spojené s touto problematikou 

  
 
6) Dětské hřiště  

 
Mikl: na základě podnětu paní Gašparové z minulé schůze byly vyvolány následující akce: anketa, 
průzkum trhu a delegování úkolů pro přípravné práce, ZŘŠ Pyrchlová oslovila rodičovskou veřejnost 
anketou, jako mírně prioritní se jeví požadavek na dětské hřiště (58 hlasů) před zřízením sportoviště 
(40) a před rekonstrukcí šatních prostor školy (46), vedoucí šk. družiny paní Davidová byly pověřena 
vypracování strategické linie a kampaně se zdůvodněním pro potřeby výuky ŠD, ZŘŠ Mikl provedl 
dvě místní šetření se zástupci firem pro dětská hřiště, z uvedených skutečností vyplývají dvě varianty 
případné realizace  - hřiště do 1 m výšky, realizace nenáročná, z prostředků běžného rozpočtu školy, 
druhá varianta – hřiště nad 1 m výšky je citelně dražší a náročnější na provedení, muselo by se jednat 
nutně o mimořádnou investici mimo rozpočet školy, vedení školy podpoří pracovnice ŠD  
při případném jednání se zástupci MÚ Zubří 
 
Randýsek: eventuální realizace je v rámci možností rozpočtu zařazena do plánu školy na rok 2018, 
detaily budou rozhodnuty až při provedení, škola bude brát v úvahu také aspekty skutečné přínosnosti 
a bezpečnosti pro děti, úrazovosti a event. možného vandalismu či poškození jinými vlivy, projektové 
zdroje pro tento případ jsou nepužitelné (projekt pro obce do 3000 lidí, ČEZ má je hřiště veřejná) 
 

 
7) Účast školy v projektech 

 
Mikl : okomentoval aktivity v projektu Šablony, budou realizovány především aktivity doučování  
a DVPP. Škola předpokládá kladný ohlas u veřejnosti, dojde k předem avizovanému omezení výuky 
v rámci výjezdního zasedání spojeného s DVPP v listopadu 2017, investiční projekt opravy učebny je 
zatím bez odezvy 

 
 

8) Diskuse 
 
 

Višinka : bylo by možné zveřejňovat rozvrh dříve než 1.9., je zde potřeba a poptávka ze strany rodičů 
při plánování dalších mimoškolních aktit 
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Randýsek: strategické plánování trvá často do poslední chvíle (pracovně právní vztahy – ukončování  
a zahájení prac. poměrů a rozdílení úvazků v závislosti na přidělených financích), rozvrh je vázán  
i na další aspekty (sportoviště, dvě budovy, přesuny, výdej jídla apod.), šk. rok oficiálně trvá až do 
31.8., z těchto důvodů je rozvrh kompletován z plánovaných výchozích propozic (90 %) na definitivní 
verzi až ke konci prázdnin v posledních dvou týdnech srpna. 
 
Mikl: potvrdil řečené, je  nutnost zachovat jen jednu verzi pro zamezení dezoprientace v případě 
nenadálých změn či možných chyb a tu zveřejnit co nejpozději, kdy je jistota již 100 %, což je možné 
až fyzickým ověřením skutečností s pracovníky v přípravném týdnu, maximální termín pro zveřejnění 
by tak mohl být v druhé půli přípravného týdne, škola se bude snažit vyjít v rámci možností veřejnosti 
vstříc 
 

 
9) Závěr 

 
16: 55 Mikl provedl ukončení schůze, poděkoval za účast a stanovil předběžný termín další schůzky  
na konec 04/2017  

 
 
Zhotovila  a kontrolovala: Mgr. Svatava Martinátová 
 
 
Schválil: Mgr.Marek Mikl, předseda ŠR     V Zubří 1.9.2017 


