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Zápis č. 1/2018 
ze zasedání Školské rady Základní školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, 

příspěvková organizace, konané dne 7. února 2018 

_____________________________________________________ 
1. 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  

 

Omluveni: - 

 

Hosté: Mgr. Vratislav Brokl, ředitel školy 

 

PROGRAM: 

 

1. Úvod 

2. Schválení jednacího řádu 

3. Informace ke složení a činnosti školské rady 

4. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 

5. Určení zapisovatele 

6. Informace ředitele školy 

7. Závěr a návrh termínu příštího jednání 

8. Přijaté závěry, doporučení a usnesení 

 

1. Úvod 

Ředitel školy Mgr. Vratislav Brokl, přivítal všechny přítomné členy školské rady a 

požádal o schválení programu jednání školské rady. Školská rada souhlasila s  

navrženým programem. 

 

2. Schválení jednacího řádu 

Ředitel školy předložil školské radě vypracovaný návrh Jednacího řádu. Tento návrh byl 

předán všem členům školské rady. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné 

připomínky. Jednací řád byl jednomyslně schválen. 

 

3. Informace ke složení a činnosti školské rady 
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Rada města Uherského Hradiště dne 14.12.2017 usnesením č. 1190/72/RM/2017  vzala 

na vědomí výsledky voleb do školské rady Základní školy, Uherské Hradiště, 

Za Alejí 1072, příspěvkové organizace, za zákonné zástupce nezletilých žáků a za 

pedagogické pracovníky a jmenovala na nové funkční období od 01.01.2018 do 

31.12.2020 členy školských rad za zřizovatele. 

 

Školská rada vykonává své působnosti podle ust. § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění; školská rada je volena na tři roky. 

 

Školská rada školy jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného 

člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a 

informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván 

k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky 

jednotlivých členů školské rady. 

 

Činnost školské rady je určena ust. § 168 odst. 1 písmeno a) až i) školského zákona: 

 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování, 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a 

navrhuje jejich změny, 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních 

školách, 

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 

f)  projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke 

zlepšení hospodaření, 

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy, 

i)  podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

 

       

4. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 

Na předsedu školské rady byla navržena Mgr. Eliška Janíková. Proběhlo hlasování a 

Mgr. Eliška Janíková byla všemi členy jednomyslně schválena předsedkyní školské 

rady. 

 

Mgr. Jan Brázdil byl navrhnut na místopředsedu školské rady. Proběhlo hlasování a 

Mgr. Jan Brázdil byl všemi členy jednomyslně schválen místopředsedou školské rady. 

 

5. Určení zapisovatele 

Zapisovatelkou byla navržena Ing. Martina Blahová, členka ŠR za zřizovatele. 

Hlasováním byl návrh jednomyslně přijat bez připomínek všemi přítomnými členy 

školské rady.  

 

 

6. Informace ředitele školy 
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Ředitel školy informoval o počtu žáků, škola má Montessori výuku, zavedeny 

Montessori třídy na 1. stupni. Při škole pracují 2 spolky: 1. SRPŠ a 2. Spolek 

Montessori Uherské Hradiště. 

V měsíci dubnu se uskuteční zápis dětí do 1. tříd – přesně nelze odhadnout jaký počet 

žáků nastoupí v září do školy či kolik dětí se přihlásí do Montessori třídy. 

V dubnu 2018 proběhne ve škole tematický týden  „Cirkus ve škole, škola v cirkuse“ 

zakončené vystoupením žáků pro rodiče a další zájemce. Záměrem projektu je, aby 

každé dítě po nácviku zažilo při vystoupení úspěch a to je i cílem školy.  

V mnoha místech se začalo objevovat zatékání střechy nad objektem školy - poslední 

rekonstrukce střechy proběhla v letech 1996-1997. Zřizovatel vyčlenil finance na 

zpracování projektové dokumentace. Rovněž je v záměru postupné potřebné vybavení 

učeben školy. Předchozí školská rada se zabývala stížností pana Daňhela, tato byla 

projednávána i Českou školní inspekcí – stížnost byla vyhodnocena jako neodůvodněná. 

Pan Janík se dotázal na řešení dopravní situace u školy – zřizovatel zadal zpracování 

projektové dokumentace. 

 

 

7. Závěr a návrh termínu příštího jednání školské rady  

Další jednání školské rady se bude konat cca v měsíci květnu 2018 

 

Návrh programu: - hospodaření za rok 2017 

   - návrh rozpočtu na rok 2018 

 

Závěrem předsedkyně Mgr. Eliška Janíková poděkovala všem přítomným a ukončila 

1. jednání školské rady.  

 

8. Přijaté závěry, doporučení a usnesení 

Usnesení ze zasedání ŠR ze dne 07.02.2018 č. 1/2018:     

Školská rada schvaluje: 

• Jednací řád  

• zvolení předsedkyně 

• zvolení místopředsedy 

• ustanovení zapisovatelky 

Školská rada bere na vědomí: 

• informace ředitele školy  

 

Školská rada doporučuje 

• uskutečnění příštího jednání školské rady v květnu 2018  

 

Uherské Hradiště dne  07.02.20018 

 

Zapsala:   Ing. Martina Blahová 

Schválila:  Mgr. Eliška Janíková, předseda ŠR 


