Zápis č. 2/2021
ze zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště - Jarošov,
Pivovarská 200, příspěvkové organizace, konané dne 11. listopadu 2021 v 16:00 hod

2. zasedání školské rady 2021
Místo zasedání:
Multimediální učebna Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská
200, p. o.
Přítomni:
za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Bc. Lukáš Fůsek – předseda ŠR
Veronika Hubáčková
za pedagogické pracovníky školy:
Bc. Libuše Ondrušková
Mgr. Leona Jančarová
za zřizovatele:
PhDr. Blanka Rašticová
Ing. Ivana Pavelová
Omluvení členové:
Hosté:
Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy
PROGRAM:
1. Úvod, zahájení
2. Schválení programu zasedání Školské rady č. 2/2021
3. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021
4. Projednání a schválení školního řádu
5. Projednání rozpočtu školy na rok 2022
6. Různé
7. Rekapitulace přijatých usnesení, závěrů a doporučení
8. Návrh termínu příštího zasedání Školské rady
9. Závěr
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PRŮBĚH ZASEDÁNÍ:
1. Úvod, zahájení
Bc. Fůsek, předseda školské rady, zahájil druhé zasedání školské rady (dále jen „ŠR“), přivítal
všechny přítomné členy ŠR. Jsou přítomni všichni členové ŠR, tudíž je ŠR usnášeníschopná.
2. Schválení programu zasedání Školské rady č. 2/2021
Bc. Fůsek, předseda ŠR, zrekapituloval program zasedání ŠR č. 2/2021, který byl všem zaslán
elektronickou poštou dne 21. 10. 2021 společně se všemi podkladovými materiály
zaslanými dne 25. 10. 2021, a požádal o jeho schválení.
Hlasování: o schválení programu zasedání ŠR č. 2/2021 v navrhovaném znění.
Výsledky hlasování:
- Pro: 6
- Proti: 0
- Zdrželo se: 0
Závěr hlasování: ŠR schvaluje program zasedání ŠR č. 2/2021.
3. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla členům ŠR zaslána
elektronickou poštou. Bc. Fůsek, předseda ŠR, předal slovo řediteli školy
za účelem rámcového shrnutí a představení dokumentu.
Mgr. Jančář, ředitel školy, shrnul ve stručnosti stěžejní informace z výroční zprávy o činnosti
školy za školní rok 2020/2021:
- Školní rok 2020/2021 byl velmi ovlivněn vývojem epidemické situace v souvislosti
s epidemií SARS-CoV-2, výuka probíhala podle schváleného ŠVP upraveného pro
distanční i prezenční vzdělávání. Při distanční výuce jsme používali nástroj “ Google
Classroom“, který byl přístupný všem žákům, kteří měli počítač a připojení k
internetu.
- Škola patří mezi školy rodinného charakteru, proto je komunikace s rodiči na prvním
místě, v měsíci listopadu 2021 se připravuje evaluační dotazník pro rodiče ke
zhodnocení distanční výuky z jejich pohledu.
- Pro žáky, učitele i rodiče měl velký význam ozdravný pobyt – Kopánky 2021 v červnu
2021.
- Škola je zapojena do projektu Erasmus+, jehož aktivity ve školním roce 2020/2021
kompletně přešly do digitálního prostoru, s partnerskými školami probíhala
elektronická komunikace.
- Kritickým ohrožením školy, podle vlastní analýzy SWOT, je stále relativně nízký
počet žáků v základní škole, který zapříčiňuje problémy s financováním platů všech
pracovníků školy.
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-

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 bude po schválení ŠR
zveřejněna na webových stránkách školy.
Otevření diskuse k možným dotazům.

Hlasování: o schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021.
Výsledky hlasování:
- Pro: 6
- Proti: 0
- Zdrželo se: 0
Závěr hlasování: ŠR schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021.
4. Projednání a schválení školního řádu
Školní
řád
byl
členům
ŠR
zaslán
elektronickou
poštou.
Bc. Fůsek, předseda ŠR, předal slovo řediteli školy za účelem rámcového shrnutí a
představení změn dokumentu.
Mgr. Jančář, ředitel školy, představil ve stručnosti změny školního řádu, a to:
- Doplnění práv a povinností pedagogických pracovníků (viz čl. I, bod 18, 19 školního
řádu) v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
- Změna ŠVP mateřské školy - doplněna doložka o vzdělávání cizinců.
- Školní řád bude po schválení ŠR zveřejněn na webových stránkách školy.
- Otevření diskuse k možným dotazům.
Hlasování: o schválení Školního řádu k 1. 9. 2021.
Výsledky hlasování:
- Pro: 6
- Proti: 0
- Zdrželo se: 0
Závěr hlasování: ŠR schvaluje Školní k 1. 9. 2021.
5. Projednání rozpočtu školy na rok 2022
Bc. Fůsek, předseda ŠR, předal slovo řediteli školy za účelem rámcového shrnutí a
představení rozpočtu školy na rok 2022.
Mgr. Jančář, ředitel školy, představil ve stručnosti rozpočet školy (tj. příspěvky ze strany
zřizovatele školy) na rok 2022 s výhledem na roky 2023 a 2024, a to:
- 2516 mil. Kč v roce 2022, výhled na rok 2023 ve výši 2639,7 mil. Kč, výhled na rok
2024 ve výši 2681,7 mil. Kč.
- V roce 2022 se přepokládají úspory v dodávce tepla, zvýšení nákladů na elektrickou
energii
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Škola je díky zřizovateli, Městu Uherské Hradiště, z hlediska provozu dobře
zajištěna.
V rámci projektu IROP je v plánu pro další roky vybudování polytechnického
pracoviště pro školní družinu v přízemí školy, přebudováním bývalé kotelny
(přepokládané náklady ve výši 2 mil. Kč).

Závěr: ŠR bere na vědomí rozpočet školy na rok 2022.
6. Různé
Mgr. Jančář, ředitel školy, společně s Mgr. Jančarovou a Bc. Ondruškovou představili všem
přítomným členům ŠR, jak se děti a žáci podíleli na vybudování komunitní bylinkové
zahrádky či hmyzího domečku. U žáků je pravidelně posilován pozitivní vztah k přírodě, k
životnímu prostředí (pravidelné zdůrazňování třídění odpadů ve třídách, výuka na školní
zahradě MŠ, využití ekologických programů v přírodě, vybudování sběrného koutku na
třídění odpadů, soutěž ve sběru papíru, zdravý životní styl, pobyt v dětském parku). Škola
pravidelně spolupracuje v oblasti EVVO s centry ekologické výchovy a jim příbuznými
organizacemi, je partnerem projektu „Recyklohraní“.
Děti mohou navštěvovat nejrůznější zájmové kroužky: literárně - dramatický, taneční,
sportovní hry, atletika, pěvecký kroužek – školní sbor, kroužek ekologický, logopedický
kroužek, kroužek Minivolejbalu, kroužek Miniházené, kroužek „Šikovné ručičky“.
Velký úspěch má kroužek Sporťák pro děti organizovaný Sportovní agenturou Slovácko.
Dne 14. 12. 2021 se uskuteční koledování na zahradě školy se spolkem rodičů.
PhDr. Rašticová poděkovala panu řediteli za zpracování výroční zprávy o činnosti školy ve
školním roce 2020/2021, školního řádu a za práci, kterou se svými kolegy odvádí vč.
podpory nejen sportovních aktivit u dětí a žáků.
7. Rekapitulace přijatých usnesení, závěrů a doporučení
Bc. Fůsek, předseda ŠR, shrnul usnesení, závěry a doporučení ŠR přijatá v rámci druhého
zasedání ŠR.
8. Návrh termínu příštího zasedání Školské rady
Po vzájemné dohodě všech přítomných členů ŠR proběhne další zasedání ŠR v roce 2022
v měsíci květnu od 16:00 hodin v Multimediální učebně Základní školy a Mateřské školy
Uherské Hradiště – Jarošov, Pivovarská 200. Pozvánka s programem a podkladovými
materiály určenými k projednání budou všem členům ŠR zaslány elektronickou poštou
v souladu s jednacím řádem (čl. 2).
9. Závěr
Bc. Fůsek, předseda ŠR, poděkoval všem přítomným členům ŠR za účast a ukončil 2.
zasedání ŠR.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY Č. 2/2021 ZE DNE 11. 11. 2021:
Školská rada schvaluje:
- Program zasedání školské rady č. 2/2021
- Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2020/2021
- Školní řád k 1. 9. 2021
Školská rada bere na vědomí:
- Rozpočet školy na rok 2022
- Informace ředitele školy
- Termín dalšího zasedání ŠR, a to v měsíci květnu 2022 od 16:00 hodin v
Multimediální učebně Základní školy a Mateřské školy Uherské Hradiště –
Jarošov, Pivovarská 200
V Uherském Hradišti dne 22. listopadu 2021

Zapsala: Ing. Ivana Pavelová, zapisovatelka ŠR
Schválil: Bc. Lukáš Fůsek, předseda ŠR
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