
1 

 

Zápis č. 1/2020 
 
ze zasedání Školské rady Základní školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková 
organizace, konané dne 27. května 2020 v 16:30 hod  

_____________________________________________________ 
 

1. zasedání školské rady 2020 
 
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. Dana Šimíková 
 
za zřizovatele: 
Ing. Jaroslav Zatloukal 
Vladimíra Běhávková  
Ing. Martina Marečková 
 
Omluvení členové: Mgr. Jan Brázdil, za zákonné zástupce nezletilých žáků, Mgr. Jana Černá, 
zástupce za pedagogické pracovníky školy                            
Hosté: Mgr. Vratislav Brokl, ředitel školy 
 

 
PROGRAM:                   
 

1) Zahájení, schválení programu 
2) Schválení zápisu č. 2/2019 
3) Projednání rozpočtu 2020, návrhů rozpočtů 2021, 2022  
4) Ostatní 
5) Rekapitulace přijatých usnesení, závěrů a doporučení  
6) Návrh termínu příštího jednání  
7) 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. Materiály k projednání byly členům rozeslány elektronicky dne 
13.5.2020.  
 
Přítomní členové školské rady navržený program jednomyslně schválili. 
 
 

2) Schválení zápisu č. 2/2019 
S připomínkami k zápisu z minulé schůze se nikdo neozval.  
Hlasování o schválení zápisu č. 2/2019.   
 
Zápis č. 2/2019 byl jednomyslně schválen. 
 
 

3) Projednání rozpočtu 2020, návrhů rozpočtů 2021, 2022  
Spolu s rozpočty členové školské rady dostali s pozvánkou také Rozbory hospodaření 
příspěvkové organizace Města Uherské Hradiště za rok 2019. 
Pan ředitel stručně seznámil přítomné s některými informacemi:  

 V současné době není kvůli koronavirové epidemii jasné, jak bude pokračovat 
projekt Erasmus (spolupráce škol ze Španělska, Velké Británie a Lotyšska). 

 Velmi výrazně zdražily energie. V této souvislosti došlo k navýšení rozpočtových 
prostředků ze strany zřizovatele školy.  

 
Školská rada projednala rozbory hospodaření a rozpočty a vzala na vědomí informace 
ředitele školy. 

 
 

4) Ostatní 

 Po nuceném uzavření škol se vrátili do výuky žáci 1. stupně.  

 Aktuálně se připravuje návrat žáků 2. stupně.  

 Podle plánu probíhá rekonstrukce hřiště. Do konce června se ukončí stavební 
úpravy, během července a srpna proběhne pokládka umělých povrchů. V září by 
mělo hřiště začít sloužit svému účelu.  

 Během nuceného uzavření škol úspěšně proběhly plánované vnitřní úpravy 
v budově školy.  

 Dotaz na hodnocení žáků na konci školního roku. Škola se řídí vyhláškou MŠMT, 
citlivě zohledňuje individuální podmínky pro vzdělávání žáků na dálku.  

 Během výuky na dálku škola využila dostupné internetové platformy. Vyučující 
zůstali se studenty v kontaktu prostřednictvím online komunikačních technologií.  
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5) Rekapitulace přijatých usnesení, závěrů a doporučení  

Usnesení ze zasedání  školské rady ze dne 27.5.2020  č. 1/2020:     

Školská rada schválila: 

- Program jednání 
- Zápis č. 2/2019 

Školská rada bere na vědomí: 

- Rozbory hospodaření, rozpočet na rok 2020 a návrhy rozpočtů na roky 2021, 2022 
 
 
6) Návrh termínu příštího jednání  

Další jednání proběhne po 15.10.2020. Členové budou o přesném termínu vyrozuměni  
e-mailem před konáním zasedání. 
 
 

7) Závěr 
Závěrem paní předsedkyně poděkovala všem přítomným členům i panu řediteli a ukončila  
1. zasedání školské rady 2020. 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 27. května 2020 
 
Zapsala: Mgr. Dana Šimíková, zástupce školy 
 
Schválila:  Mgr. Eliška Janíková, předsedkyně školské rady 
 


