
Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Blatenská – ze dne 4. listopadu 2021 

Přítomni:  

 za zřizovatele – p. Bohuslava Kodýdková, Ing. Jana Kohoutová 

 za pedagogické pracovníky – Mgr. Petr Curko, Mgr. Naděžda Polenová, Mgr. Lenka Zábranská 

 za zákonné zástupce žáků – p. Dagmar Blatská, p. František Huml, p. Eva Kropáčková 

 host – Mgr. Jaroslava Šimková (ředitelka ZŠ Blatenská) 

Omluveni: 

 za zřizovatele – Ing. Hana Kalná 

Zahájení zasedání ŠR: 

Toto zasedání bylo řádně svoláno předsedou ŠR Mgr. Petrem Curkem, a to s odkazem na povinnosti ŠR 

vyplývající z § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění všech pozdějších předpisů. Předseda po přivítání a kontrole 

přítomných prohlásil ŠR za usnášeníschopnou, a program tedy mohl být zahájen. 

Program zasedání: 

1. přivítání nového člena ŠR za zřizovatele 

2. schvalování revidovaného Jednacího řádu ŠR 

3. schvalování Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

4. seznámení ŠR s rozpočtem školy na kalendářní rok 2022 a se střednědobým výhledem rozpočtu 

5. různé 

Průběh zasedání: 

1. přivítání nového člena ŠR za zřizovatele: 

 ŠR přivítala paní Ing. Janu Kohoutovou, která byla do funkce člena ŠR jmenována rozhodnutím 

rady města ze dne 4. října 2021 (č. j.: MH/13846/2021) 

 paní Ing. Jana Kohoutová vystřídala paní Ing. Marii Velkovou 

 

2. schvalování revidovaného Jednacího řádu ŠR: 

 členové ŠR (vyjma p. Ing. Kohoutové) měli nový Jednací řád k dispozici od 4. října 2021 

 paní Kodýdková před vlastním hlasováním připomněla potřebu umožnění budoucího hlasování 

formou per rollam a dotázala se přítomných zákonných zástupců, jaká by dle jejich názoru měla 

být podoba informování o činnosti ŠR  

 zákonní zástupci se shodli na tom, že nejvíce ocení zejména pravidelnost a včasnost informování 

 předseda ŠR se zaručil za to, že veškeré informace z jednání ŠR budou neprodleně zveřejňovány 

na webových stránkách školy a na dveřích od hlavního vchodu školní budovy tak, aby zákonní 

zástupci a pedagogové měli vždy aktuální přehled o činnosti ŠR 

 revidovaný Jednací řád byl schválen jednomyslně (pro bylo 8 členů z 8 přítomných) 

 

3. schvalování Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021: 

 členové ŠR (vyjma p. Ing. Kohoutové) měli Výroční zprávu k dispozici od 4. října 2021 

 jelikož členové ŠR neměli k Výroční zprávě žádné větší připomínky, mohlo se ihned přistoupit 

k hlasování 

 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla schválena (7 členů bylo pro, paní 

Ing. Jana Kohoutová se zdržela hlasování, jelikož je ve své funkci pouze několik dní, a nemohla 

se tedy s tak obsáhlým dokumentem včas seznámit; proti nebyl nikdo) 



4. seznámení ŠR s rozpočtem školy na kalendářní rok 2022 a se střednědobým výhledem rozpočtu: 

 členové ŠR (vyjma p. Ing. Kohoutové) měli návrh rozpočtu k dispozici od 1. listopadu 2021 

 během diskuse byla vyzvána paní ředitelka, aby ŠR seznámila s nejdůležitějšími body rozpočtu 

 paní ředitelka přečetla nejdůležitější položky a pozastavila se nad rostoucími cenami za energie; 

dále odkázala na návrh nákupu nového majetku, ale jedním dechem ŠR připomněla, že finální 

slovo má v tomto ohledu zřizovatel (vždy je nutné zvážit opodstatněnost nákupu) 

 paní Mgr. Polenová zažádala o vysvětlení poměrně značných rozdílů u položky různé v sekci 

spotřeba materiálu – paní ředitelka a paní Kodýdková odpověděly, že minulý školní rok bohužel 

patřil k velmi neobvyklým (koronavirus, distanční výuka) a že na některých položkách se mohlo 

ušetřit (energie), ale u jiných se objevily neplánované výdaje (protiepidemiologické prostředky) 

 paní Kodýdková uvedla, že případné ušetřené finance by bylo rozumné využít na náklady roku 

příštího, nebo na nákup potřebných pomůcek (vždy ale jen se schválením zřizovatele) 

 na závěr paní ředitelka dodala, že ZŠ Blatenská během uzavření škol zajišťovala výuku pro děti 

pracovníků IZS, takže náklady na energie nebyly tak malé jako u škol zcela zavřených 

 

5. různé: 

 paní Kodýdková připomněla důležitost aktualizací sekce Školské rady na webových stránkách 

školy – paní ředitelka k tomuto dodala, že za posledních několik let aktualizace vesměs vůbec 

neprobíhaly 

 předseda ŠR přislíbil, že během jeho funkčního období bude zveřejňování informací pravidelné 

a důkladné 

 na samotný závěr si vzala slovo paní Blatská, která vedení školy požádala, aby se na web školy 

vkládaly informace o obsazenosti školní tělocvičny – paní ředitelka odvětila, že veřejnost může 

kdykoliv zavolat paní zástupkyni, ale zároveň přislíbila, že minimálně od příštího školního roku 

budou informace o obsazenosti tělocvičny vkládány na webové stránky školy tak, aby získání 

těchto informací bylo snazší 

Usnesení: 

 ŠR vzala na vědomí změnu na pozici člena ŠR za zřizovatele  

 ŠR schválila nový Jednací řád Školské rady 

 ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

 ŠR se seznámila s rozpočtem školy na kalendářní rok 2022 a také se střednědobým výhledem 

rozpočtu školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 4. listopadu 2021 zapsal Mgr. Petr Curko. 


