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Zápis 25. schůze Školské rady při ZŠ Zubří 
konané dne 29.8.2018 
 
Zahájení: 16.00  
Ukončení:  16.55 
Přítomni:   viz prezenční listina – přítomno 6 členů, nepřítomny a omluveni – Cabáková,  Jurajda, 

Pernicová. ŠR je usnášeníschopná – je schopno hlasovat 6 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) Rekapitulace minulých úkolů -  komentováno včasné uvolnění rozvrhů pro potřeby veřejnosti 
v přípravném období 08/2018 

 
3) Informace o připravenosti školy pro školní rok 2018/2019 

 
ŘŠ Randýsek informuje o personálním, materiálním a organizačně-technickém zabezpečení 
školního roku 2018/2019, konstatuje plnou připravenost, přijde nová vyučující na 1.st. (Mgr.  
Š. Mikulenková a na 2st. Mgr. L. Holubová, na 1. st  proběhne změna asistentky v rámci projektu 
Šablony a přibudou noví dva asistenti pedagoga. Celkem bude 537 přihlášených žáků a žákyň  
ve 24 třídách, rozpočet školy a podpora zřizovatele plně zabezpečuje požadavky školy a umožňuje  
bezproblémový provoz s úrovní let předešlých, během prázdnin provedeny další opravy chodby, 
výmalby tříd, jídelen a výdejny a dalších prostor, na druhém stupni zřízena nová kmenová učebna 
(uč. Př).  
 

Usnesení : ŠR vzala na vědomí stav připravenosti školy  
 

4) Školní řád 
 
ŘŠ Randýsek - předkládá a komentuje změny ŠŘ, znění měli členové k dispozici předem 
v elektronické podobě, hlavní změny jsou v organizaci výletů (změna délky trvání pro lepší 
motivaci žáků), dále pak ve včlenění bývalých doplňků pro kolárnu a šatní skříňky, dále 
provedeny malé nevýznamné změny v hodnocení chování za neomluvené absence, školní řáde byl 
také scelen do jednotného kompletu s pravidly hodnocení 
 
Oplatková -  vznáší dotaz ohledně používání mobilních telefonů 
 
ŘŠ Randýsek -  žáci mají mít dle ŠŘ mobily vypnuty, dále zatím řešeno dle zvyklostí TU  
a vyučujících 
 
Mikl – nechává hlasovat o předloženém znění školní řádu s platností od 3.9.2018 
Provedeno hlasování, 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 
 

5) Infromace o výroční zprávě školy za rok 2017/18 
 
ŘŠ Randýsek prochází jednotlivé body znění zprávy (ta byla členům ŠR zaslána v předstihu 
v elektronické podobě), komentuje některé body podrobněji, komentuje snížení neomluvené 
absence opatřeními a implementací systému. Mikl vyzval ku hlasování - pro 6 hlasů, 0 proti,  
0 členů se zdrželo. 
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Usnesení :  ŠR schválila znění Výroční zprávy za šk. rok 2017/2018 v předkládaném znění  
poř. č.   5/2018/2019  

 
6) Informace o GDPR 

 
Mikl informuje přítomné nynějším legislativním stavu, předkládá dokumenty /vnitřní předpis, 
souhlasy/ pro první kolo implementace GDPR do školské praxe, komentuje právní stav a další 
organizační kroky v duchu hesla - škola se musí řídit zákony, resp. jejich závaznými výklady  
a bude konat jen a pouze to, co zákon ukládá, do vyjasnění situace vycházíme z doporučení 
MŠMT a jsme s nimi ve shodě  
 

Usnesení : ŠR vzala na vědomí znění a stav implementace GDPR na ZŠ Zubří 
 

7) Diskuse 
 
Višinka – jaký je stav tříd, jak ý se očekává výhled, bude to organizačně únosné ? 
 
ŘŠ Randýsek - doufáme, že již příjde zlom, ale máme ještě rezervu 2 třídy na 2. stupni. 
 
Mikl - je zde i nouzová varianta investice, která již byla zamýšlena a z legislativní části je 
připravena, rekonstrukce půdních prostor staré školy, byla odložena z finančních důvodů. 

 
Mikl - informuje o dětském hřišti ŠD – zbudovány první prvky, postupně dojde k realizaci 
spojením vícezdrojového financování, časový výhled 1 – 2 roky. 

 
 Višinka - jaká je situace v otázce dopravní obslužnosti budov školy ? 
 

Randýsek - jsou zvažovány různé varianty řešení dopravní obslužnosti u staré školy, narážejí  
na  neochotu vlastníků dotčených pozemků. 

 
Mikl – není přítomen pan Jurajda, který se v této věci velmi angažoval, mělo dojít k vodorovnému 
značení v křižovatce, původní velkorysý projekt pro novou školu s kruhovým objezdem byl 
nahrazen variantou bez něj, nemáme informace o stavu, pokusím se je do příště sehnat, pokud by 
situace ustrnula vyvolám činnost ŠR. 
 
ŘŠ Randýsek – situaci také komplikuje vlastnictví ul. Hlavní Zlínským krajem. 

 
 Oplatková – upozornila, že došlo ke zhotovení vodorovného značení Pozor děti. 

 
8) Závěr 

 
Mikl - předpokládá další termín v oboustranně novém složení někdy v listopadu či prosinci 2018, 
v říjnu či listopadu 2018 dojde ke změně ve vedení školy, ale také všem členů ŠR uplynuly 
mandáty, bude nutné vyvolat volby za školní a pedagogickou část (zodpovídá Mikl),  
za zřizovatele bude vyzván tajemník města Zubří. 

 
ŘŠ Randýsek – vzhledem k brzkému ukončení působení ve funkci statutárního zástupce 
poděkoval všem zúčastněným za spolupráci a vzájemnou pospolitost při práci ve ŠR. 

 
Oplatková – popřála všem pracovníkům školy hodně sil a elánu v novém šk. Roce. 

 
16: 55 Mikl provedl ukončení schůze a poděkoval za účast   

 
 

Zhotovila  a kontrolovala: Mgr. Svatava Martinátová 
 

Schválil: Mgr.Marek Mikl, předseda ŠR     V Zubří 3.9.2018 


