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Zápis 32. schůze Školské rady při ZŠ Zubří 
konané dne 06.09.2021 
 
Zahájení: 16.00  
Ukončení:  17.06 
Přítomni:   viz prezenční listina – přítomno 6 členů, nepřítomni a omluveni – Machalová, Oplatková, 

Křenek. ŠR je usnášeníschopná – je schopno hlasovat 6 členů, na schůzi přítomen ředitel  
školy Mgr. Stanislav Petružela. 

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

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

2) Projednání významných koncepčních dokumentů školy 
 

a. Výroční zpráva 
Petružela - komentuje předem zaslaný dokumenty VZ, seznamuje s obsahem, VZ má legislativní 
náležitosti, je strohá a obsahově menší než předchozí, bylo mnohem méně aktivit z důvodů 
koronaviru, uvedená fakta odpovídají průběhu šk. roku 
 
Usnesení – ŠR projednala a bere na vědomí dokument Výroční zpráva za rok 2020/2021 
ZŠ/Zu-490/2021. 

 
b. Školní řád – nová předkládaná verze 

 
Petružela – dokument zaslán členům ŠR předem elektronicky, plánované změny se neuskutečnily, 
došlo jen k přeskupení obsahu a zanesení kapitoly distanční výuky do pořadí kapitol, během tohoto 
školního roku dojde k významným změnám ve znění, školní radě bude tato změněná verze 
předložena počátkem května 2022 a předpokládá se platnost pro školní rok 2022/23. 
 
 
Mikl – ukončil diskusi, provádí usnesení. 

 
Usnesení : ŠR projednala a schválila školní řád ve znění ZŠ-Zu/499/2021 platný  
od 01.09.2021 do doby další změny. 

 
 

3) Informace o novém šk. roce 
 

 
Petružela –  informuje o připravenosti, počtu dětí, tříd a stavu sboru, zapojení do projektů, 
konstatuje celkovou připravenost školy při velkém počtu dětí a pracovního personálu. 
 
Usnesení : ŠR vzal na vědomí informace o novém šk. roku 2021/22 
 

4) Informace o volbách do ŠŘ 
 

Mikl – podrobně, ale věcně informoval o přípravných pracích realizace voleb do ŠŘ, současným 
členům končí letos mandát, Mikl oslovil již elektronicky rodiče a ped. pracovníky se žádostí  
o návrhy jmen pro sestavení kandidátky do 30.9.2021, realizace voleb rodičovské části bude 
patrně vedena přes elektronické rozhraní dmSoftware, pro PP na poradě v listopadu 2021. Mikl  
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e-mailem požádal zřizovatele o provedení voleb za jeho část, taktéž požádal paní Pernicovou  
o spolupráci při této realizaci. 
 
Usnesení : ŠR vzala na vědomí informaci o průběhu voleb do ŠR. 

 
5) Diskuse, různé 

 
Višinka – jak se projevil koronaviru a omezení na výkonnosti dětí a sport tříd ? 
 
Petružela – došlo k ovlivnění denního režimu dětí, tím i k ponížení výkonnosti výukové a potažmo 
sportovní, doufáme v postupnou normalizaci stavu do dřívější úrovně. 
 
Višinka – jak škola hodlá provozovat výuku v době  stálého nárůstu klientů ? 
 
Petružela – snad se rostoucí počet zastaví, rozhodně plánujeme tři 1. třídy pro příští šk. rok, máme 
ještě rezervy v místnostech (1 učebna na každé budově školy), měly bychom to organizačně  
i personálně zvládnout. 
 
Višinka – jak škola plánuje modernizaci dopravní obslužnosti na 1. stupni – ulice Školní 540 ? 
 
Petružela – škola a Město Zubří již vyvíjí více než přípravné aktivity, k blízké realizaci (2022 -23) 
směřují dva projekty - Revitalizace školní zahrady a rozšíření přejezdu okolo školy (záliv 
s výjezdem), jedná se o vážný zájem Města s plánovanou účastí v dotačním titulu, obdobně je 
připraven projekt školního hřiště na 1.st., nynější žádost nevyšla, bude se zkoušet další možnost 
financování. 
 
 
Cabáková –je možno v ŠJ provozovat jídla z bezlepkové diety ? 
 
Petružela – škola se tímto zatím nezaobírala, po koronaviru hodlá obnovit provoz na 2 jídla, ŘŠ 
provede v blízké době šetření s vedoucí ŠJ a zaujme stanovisko, které bude tlumočit ŠR. 
 
Cabáková –  tlumočí názor rodičů – proč škola neprotěžuje i další sporty kromě házené  
a gymnastiky ? 
 
Petružela, Mikl, Palátová – sportovní třídy jsou tradicí nesoucí výsledky a přínos právě 
díky profilaci, velký podíl nese také spolupráce s HC, Městem Zubří, podpora státu, sponzorů  
a dobrovolnou motivační prací rodičů a jejich zainteresovaností na sportech, rozmělnění do více 
sportu může vést dle zkušeností z VM a Rožnova k poklesu úrovně tříd a organizačním 
problémům školy. Rodiče nahlížejí na problém neinformovaně a ne docela v souvislostech, 
přílišná změna organizace či zrušení sportovních tříd by vedla k ponížení stavu tříd, personálu  
a v důsledku k poklesu kvality výuky na celé škole, systém se lehce bourá, ale těžce tvoří. Pokud 
by mělo dojít ke změně nejde jen o volbu sportu, ale provázanost zájmů školy s podporou nového 
pojetí sportovních tříd včetně zajištění finančních toků a záruky dlouhodobé zodpovědné 
spolupráce dotčených subjektů. 
 
Cabáková – vyjadřuje výhrady a zprostředkované názory rodičů vůči stavu a vzhledu školního 
webu a některých služeb informačního systému školy 
 
Mikl – web je srovnatelný s ostatními školami, již proběhlo několikeré upravování. Důležité je, že 
ovládání webu vyžaduje i dovednosti a čtenářské kompetence na straně uživatele. 
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6) Závěr 
 
Mikl – přeje všem pracovníkům školy zdraví a úspěšný školní rok, děkuje za účast, předpokládá 
další termín na konci 04/začátku 05/2021, provádí poučení  
o zápise a 17: 06 ukončil schůzi.  

 
 

Zhotovila  a kontrolovala: Mgr. Svatava Martinátová 
 

Schválil: Mgr.Marek Mikl, předseda ŠR     V Zubří 07.09.2021 


