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Zápis č. 2/2020 
 
ze zasedání Školské rady Základní školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková 
organizace, konané dne 16. prosince 2020 v 16:30 hod 

_____________________________________________________ 
 

2. zasedání školské rady 2020 
 
Místo zasedání: sborovna Základní školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p. o. 
 
Přítomni:  
za zákonné zástupce nezletilých žáků: 
Mgr. Jan Brázdil 
Robert Janík 
JUDr. Andrea Petrželová 
 
za pedagogické pracovníky školy: 
Mgr. Eliška Janíková 
Mgr. Dana Šimíková 
Mgr. Jana Černá 
 
za zřizovatele: 
Vladimíra Běhávková  
Ing. Martina Marečková 
 
Omluvení členové: Ing. Jaroslav Zatloukal                           
Hosté: Mgr. Vratislav Brokl, ředitel školy 
 

 
PROGRAM:                   
 

1) Zahájení, schválení programu 
2) Schválení zápisu č. 1/2020 
3) Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020 
4) Projednání inspekční zprávy (ze dne 13.3.2020) 
5) Různé  
6) Rekapitulace přijatých usnesení, závěrů a doporučení  
7) Návrh termínu příštího jednání  
8) 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: Dana Šimíková. Materiály k projednání byly 
členům rozeslány elektronicky dne 30.11.2020  
 
Hlasování o programu a zapisovateli. 
Přítomní členové školské rady navržený program a stanovení Mgr. Dany Šimíkové 
zapisovatelkou jednomyslně schválili. 

 
 

2) Schválení zápisu č. 1/2020 
 
S připomínkami k zápisu z minulé schůze se nikdo neozval.  
 
Hlasování o schválení zápisu č. 1/2020.   
Přítomní členové školské rady jednomyslně schválili zápis č. 1/2020. 
 

 
3) Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020 
 
Vratislav Brokl: Do druhé poloviny školního roku zasáhla velmi významně hygienická 
opatření, přenáší se to také do tohoto školního roku. Z pohledu školy je to momentálně 
těžké období, naše škola je zaměřena na vztahy. V tuto chvíli je to pro nás nekomfortní, děti 
nejsou stále ve škole a vztahy se opečovávají daleko hůře. Příprava distanční výuky je dvakrát 
tak náročná jako příprava prezenční výuky. Děti, rodiče i učitelé jsou stále v nejistotě, kdy se 
do školy půjde a kdy ne.  
V loňském školním roce jsme v hospodaření skončili v mínusu. Záporný hospodářský 
výsledek byl projednán na Radě města v Uherském Hradišti.  
 
Hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020. 
Přítomní členové školské rady Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020 
jednomyslně schválili. 
 

 
4) Projednání inspekční zprávy ze dne 13.3.2020 
 
V únoru 2020 proběhla ve škole inspekce. Inspekční zpráva byla přílohou pozvánky na toto 
jednání. 
Komentáře k závěrům inspekční zprávy – Vratislav Brokl: Kontrola byla periodická. Někteří 
členové inspekční komise, kteří naši školu navštívili, nebyli dle ředitele kompetentní. Na 
jednu členku byla podána stížnost. Členové inspekční komise byli překvapeni, že dle jejich 
dotazování žáci a učitelé se ve škole mají dobře. Jejich závěr byl takový, že pokud jsou tu děti 
a učitelé rádi, znamená to, že se na škole nic nedělá. To dávali do souvislosti s výsledky 
srovnávacích testů. Testování neodráží přímou kvalitu vzdělávání na naší škole, děti z naší 
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školy se dostávají na střední školy procentuálně stejně tak jako děti z ostatních hradišťských 
škol. 
Náš plán profesního rozvoje byl inspirací pro šablony NIDV. ČŠI však v závěru inspekční 
zprávy uvedla jako náš nedostatek práci se začínajícími pedagogy a profesním rozvojem.  
Dotaz: Jakým způsobem budou nyní ČŠI pracovat se závěry školy? Škola k tomu přistoupila 
tak, že jsou ve třídách dělené hodiny M a JČ. Celý tento školní rok méně prospívající žáci 
dochází na doučování (16 hodin týdně), jsou ve skupinách po třech.  
Naše škole se snažíme, aby děti pracovaly s chybou. Školní inspekce tento postup výuky 
neuznává. Celkově máme odlišný pohled na vzdělávání než ČŠI. Nicméně je vidět pozitivní 
posun u ČŠI vzhledem k hodnocení žáků. 
 
 
5) Různé  
 
Téma Minimální preventivní program, výroční zpráva strana 54, závěr metodika prevence ve 
výroční zprávě – „…Tok některých informací je pomalý a někdy i žádný.“   
Reakce: Každá základní škola má Minimální preventivní program a na každé škole se objevují 
sociálně patologické jevy. Rozdíl je, jak k nim jednotlivé školy přistupují. Naším cílem je 
případné situace řešit tak, aby nedocházelo ke zveřejnění nebo úniku osobních a citlivých 
údajů o žácích. Tok informací mezi členy ŠPP je plynulý a dostatečný. Je důležité, že přesné 
informace dostávají pouze zainteresovaní členové ŠPP, ostatní členové jsou seznámeni se 
situací bez konkrétních jmen žáků.    
 
Dotaz na kauzu Lyft (tabákový výrobek). Po ukončení distanční výuky došlo ke konzumaci 
tohoto výrobku žáky mimo naši školu a mimo vyučování. Protože má škola oznamovací 
povinnost, byla k řešení s rodiči žáků přizvána policie ČR. Škola reagovala uspořádáním 
preventivních přednášek pro vybrané ročníky.  
 
 
6) Rekapitulace přijatých usnesení, závěrů a doporučení 
 
Usnesení ze zasedání školské rady ze dne 16.12.2020 č. 2/2020:     
Školská rada schválila: 
- Program jednání a zapisovatele 
- Zápis č. 1/2020 
- Výroční zprávu 2019/2020 
 
Školská rada bere na vědomí: 
- Inspekční zprávu z 13.3.2020 
 
 
 
7) Návrh termínu příštího jednání 
Protože se funkční období členů školské rady (dle vyhlášky MSMT – 40610/2020-1) 
prodlužuje o 3 měsíce od ukončení nouzového stavu, budou nové volby, které jsou 
v kompetenci ředitele školy, vyhlášeny podle organizačních možností v závislosti na 
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epidemiologické situaci v příštím kalendářním roce. Z oslovených členů z řad zákonných 
zástupců žáků vyslovili ochotu znovu kandidovat paní Andrea Petrželová, Robert Janík a Jan 
Brázdil.  
 
 
8) Závěr 
Eliška Janíková poděkovala všem přítomným za spolupráci během celého funkčního období a 
rozloučila se s přítomnými.  

 
 
 
 

 
 
 
V Uherském Hradišti dne 16.12.2020 
 
 
Zapsala: Mgr. Dana Šimíková, zástupce školy 
 
Schválila:  Mgr. Eliška Janíková, předsedkyně školské rady 
 


