
Zápis č. 2/2018 

 
ze zasedání Školské rady Základní školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková 

organizace, konané dne 16. května 2018 v 16:30 hod 

_____________________________________________________ 
 

2. zasedání školské rady 

 

Místo zasedání: sborovna Základní školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p. o. 

 

Přítomni:  
za zákonné zástupce nezletilých žáků: 

JUDr. Andrea Petrželová 

Mgr. Jan Brázdil 

Robert Janík 

 

za pedagogické pracovníky školy: 

Mgr. Eliška Janíková 

Mgr. Dana Mihalová 

Mgr. Jana Černá 

 

za zřizovatele: 

Ing. Jaroslav Zatloukal 

Vladimíra Běhávková  

Ing. Martina Blahová 

 

                            

Hosté: Mgr. Vratislav Brokl, ředitel školy 

 

 

PROGRAM:                   

 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Projednání hospodaření školy za rok 2017 

3. Projednání rozpočtu školy na rok 2018 

4. Informace ředitele školy 

5. Různé 

6. Rekapitulace přijatých usnesení, závěrů a doporučení 

7. Návrh termínu příštího jednání 

8. Závěr 

 

 

 

1. Zahájení, schválení programu 

Předsedkyně školské rady Mgr. Eliška Janíková zahájila jednání, všechny přítomné přivítala a 

dala hlasovat o programu. Materiály k projednání byly členům rozeslány elektronicky dne 

30.04.2018. Všichni přítomní členové školské rady s navrženým programem jednomyslně 

souhlasili. 



 

 

2. Projednání hospodaření školy za rok 2017 

Materiály k projednání byly členům rozeslány elektronicky. Předsedkyně předala slovo 

řediteli školy. Organizace dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 50 588,92 Kč. 

V minulém roce se podařilo realizovat především tyto projekty: 

1. Akustické úpravy dvou jazykových učeben a školní jídelny. Celkové náklady na 

akustické úpravy dosáhly částky 564 804 Kč (od dárců 207 500 Kč). Akustické úpravy 

zvýšily komfort výuky a přispěly ke klidnějšímu prostředí ve školní jídelně. V případě 

získání dalších finančních prostředků bude škola pokračovat s úpravami i v dalším 

období. 

2. Škola se zapojila do projektové výzvy OP VVV – Šablony I. a získala na období dvou 

let částku ve výši 1 294 352 Kč. Největší část těchto prostředků byla použita na 

pokrytí platu psycholožky v kalendářním roce 2017. Zbylá část financí je určena na 

zlepšování výuky, čtenářské kluby a pomoc žákům, kteří mají vzdělávací problémy. 

Část prostředků je také určena na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 

čtenářské a matematické gramotnosti a inkluzi. 

3. V minulém roce se společně se Spolkem Montessori Uherské Hradiště vybudovala již 

čtvrtá učebna. Celkové náklady na učebnu byly téměř 400 000 Kč, spoluúčast školy 

byla 50 000 Kč. 

V minulém roce vzrostl počet žáků o 35 na současných 535 žáků. V průběhu prázdnin se 

uskutečnila Letní škola pro občanské sdružení Trvalá obnova školy. Do Uherského Hradiště 

se sjelo na 50 ředitelů a zástupců škol z celé ČR a velmi kladně hodnotili nejen vybavení naší 

školy, ale celkový přístup zřizovatele k základnímu školství v Uherském Hradišti. 

ŠR bere na vědomí rozbory hospodaření za rok 2017. 

 

 

3. Projednání rozpočtu školy na rok 2018 
Všichni členové školské rady obdrželi materiál k projednání předem elektronicky. Mgr. Brokl 

upozornil na skutečnost, že rostou pouze tarifní platy, nenároková složka platu se snížila. 

Jakou částku škola obdrží od zřizovatele je známo na podzim, kdežto finance na přímé 

vzdělávací výdaje od státu jsou známy se zhruba půlročním zpožděním. Provozní dotace 

školy od zřizovatele na rok 2018 je 4,371 mil. Kč. Závazné ukazatele se týkají především 

mezd (město platí psycholožku vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění, dále dohody na 

údržbové práce apod.) a energií (cca 2,2 mil. Kč). Jídelna má náklady cca 1,9 mil. Kč.  

ŠR bere na vědomí návrh rozpočtu školy na rok 2018. 

 

 

4. Informace ředitele školy 

Ředitel školy informoval o otevírání třetí šesté třídy od nového školního roku, 

přibudou končící žáci 1. stupně Montessori ZŠ Za Alejí a ZŠ Jarošov. S tím vyvstává škole 

potřeba vyřešit organizační změny - potřeba přijetí nového vyučujícího a změna prostorového 

uspořádání. Od září 2018 bude družina fungovat ve dvou nových odděleních, která vzniknou 

v prostorách stávající posilovny externího provozovatele (ta bude zrušena). Uvolní se tím dvě 

učebny, ve kterých je nyní družina. 

V červnu se začne s rekonstrukcí učebny přírodních věd, zeměpisu, kmenové učebny a 

kuchyňky. Budou zde kompletně vyměněny podlahové krytiny, umyvadla a obklady, budou 

instalovány nové elektrorozvody, v plánu je výmalba a vybavení interaktivní tabulí, počítači a 



zatemněním. Do kuchyňky bude pořízen sporák, lednice, myčka nádobí, odsavač par, 

pracovní stoly. Proběhne kompletní zasíťování školy. V současné době probíhají výběrová 

řízení na stavební práce, vybavení nábytkem a technikou, zasíťování.  

Projekt Cirkus ve škole, který proběhl v měsíci dubnu, byl kladně hodnocen žáky i rodiči. 

Rodiče pozitivně vnímají ochotu školy přijmout a uskutečnit náročný týdenní projekt. 

Plánují se nové webové stránky školy. 

ŠR bere na vědomí informace ředitele. 

 

5. Různé  

Ve školním řádu nebudou změny. Ve školním vzdělávacím programu se změny plánují od 

září 2018. 

Škola by přivítala pokácení topolu před okny učeben. Nyní je období vegetačního růstu, 

požadavek bude předán k posouzení na odbor stavebního úřadu a životního prostředí. 

 

6. Rekapitulace přijatých usnesení, závěrů a doporučení 

 

Usnesení ze zasedání  ŠR ze dne 16.05.2018  č. 2/2018:     

Školská rada bere na vědomí: 

 Rozbory hospodaření za rok 2017 

 Rozpočet školy na rok 2018 

 Informace ředitele školy 

 

 

7. Návrh termínu příštího jednání      
Příští zasedání se uskuteční v listopadu 2018.  

 

 

8. Závěr 
Závěrem paní předsedkyně poděkovala všem přítomným členům školské rady a panu řediteli  

a ukončila 2. zasedání školské rady. 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 16.05.2018  

 

 

Zapsala:   Ing. Martina Blahová, zástupce zřizovatele 

 

Schválila:  Mgr. Eliška Janíková, předsedkyně ŠR 

 


