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Zápis č. 1/2019 
 
ze zasedání Školské rady Základní školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková 
organizace, konané dne 2. října 2019 

_____________________________________________________ 
 

1. zasedání školské rady 2019 
 
Místo zasedání: sborovna Základní školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p. o. 
 
Přítomni:  
za zákonné zástupce nezletilých žáků: 
Robert Janík 
JUDr. Andrea Petrželová 
 
za pedagogické pracovníky školy: 
Mgr. Eliška Janíková 
Mgr. Jana Černá 
 
za zřizovatele: 
Vladimíra Běhávková  
Ing. Martina Marečková 
 
Omluvení členové: Mgr. Dana Šimíková - pedagogický pracovník, Mgr. Jan Brázdil - zástupce 
nezletilých žáků, Ing. Jaroslav Zatloukal - za zřizovatele 
                             
Hosté: Mgr. Vratislav Brokl, ředitel školy 
 

 
PROGRAM:                   
 

1) Zahájení, schválení programu 
2) Schválení zápisu č. 3/2018 
3) Projednání rozpočtu na rok 2019  
4) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020 
5) Schválení školního řádu 
6) Různé  
7) Rekapitulace přijatých usnesení, závěrů a doporučení  
8) Návrh termínu příštího jednání  
9) Závěr 
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Průběh zasedání: 
1) Zahájení, schválení programu 

Předsedkyně školské rady Eliška Janíková zahájila jednání, všechny přítomné přivítala a 
dala hlasovat o programu a návrhu na zapisovatele: Jana Černá. Materiály k projednání 
byly členům rozeslány elektronicky dne 9.9.2019.  
Přítomní členové školské rady navržený program a stanovení Mgr. Jany Černé 
zapisovatelkou jednomyslně schválili. 
 

2) Schválení zápisu č. 3/2018 
S připomínkami k zápisu z minulé schůze se nikdo neozval.  
Hlasování o schválení zápisu č. 3/2018.   
Přítomní členové školské rady zápis č. 3/2018 jednomyslně schválili. 
 

3) Projednání rozpočtu na rok 2019 
Rozpočet byl součástí pozvánky na zasedání. Pan ředitel seznámil přítomné se strukturou 
rozpočtu a způsobem stanovení některých položek. K přiloženému rozpočtu nebyly další 
připomínky. 
Školská rada vzala rozpočet 2019 na vědomí.  
 

4) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020 

 Pan ředitel objasnil, že nárůst výnosů roku 2020 je způsoben předpokládaným 
nárůstem cen za potraviny na obědy a výše nájemného.  

 Výše úplaty za školní družinu/klub se stanovuje z předchozích let, proto došlo 
v letošním školním roce (2019/2020) k výraznému navýšení. Příští školní rok se 
předpokládá opětovné snížení částky.  

Školská rada vzala rozpočet 2020 na vědomí.  
 

5) Schválení školního řádu 

 Při projednávání školního řádu byly navrženy následující změny: 
 

- vypuštění bodu 1.3. h) - tuto problematiku upravuje bod 1.5. c) 
- bod 1.5. c) změněn dle platné legislativy  
- vypuštění bodu 2.3. b) - tuto problematiku upravuje bod 2.3. c) 
- vypuštění bodu 1.3. c) - tuto problematiku upravuje bod 3.2. f) 
 

 Při další případné revizi školního řádu doporučuje školská rada zjednodušení a 
zpřehlednění dokumentu.  

 
Přítomní členové školské rady schválili školní řád s navrženými změnami jednomyslně.  
  

6) Různé 
Pan ředitel spolu se zástupkyní za zřizovatele informoval o situaci ohledně revitalizace 
školního hřiště, která se vlivem sporů na straně možných dodavatelů, stále odkládá.  
 
V květnu 2020 proběhne expedice do Banátu.   
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7) Rekapitulace přijatých usnesení, závěrů a doporučení  
Eliška Janíková zrekapitulovala průběh jednání a hlasování.  
 

Usnesení ze zasedání  školské rady ze dne 2.10.2019 č. 1/2019     

Školská rada schválila: 

- Program jednání a zapisovatele 
- Zápis č. 3/2018 
- Školní řád  
 

Školská rada bere na vědomí: 

- Informace o rozpočtu na roky 2019 a 2020. 
 

 
8) Návrh termínu příštího jednání  

Další jednání proběhne v půlce v listopadu 2019 od 16.30 hodin ve sborovně školy a 
členové budou o přesném termínu vyrozuměni e-mailem před konáním zasedání.  
 
 

9) Závěr 
Závěrem paní předsedkyně poděkovala všem přítomným členům i panu řediteli a ukončila  
3. zasedání školské rady. 

 
 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 2.10.2019 
 
 
Zapsala: Mgr. Jana Černá, zástupce školy 
 
Schválila:  Mgr. Eliška Janíková, předsedkyně školské rady 
 


