
Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov
Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz

Zápis z jednání školské rady, konané dne 12. března 2015  

Přítomni: zástupce zřizovatele: Marcela Drápalová (MD)
zástupci žáků: Mgr. Petr Andrýsek (PA), Pavla Tauberová (PT)
zástupce školy: Mgr. Regina Kokešová (RK), Lenka Orálková (LO)
ředitel školy: Mgr. Ivan Mazáč (IM)

Omluveni: zástupce zřizovatele: Hana Procházková

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů a usnesení z předchozího jednání
3. Návrh hospodaření školy 2015
4. Práce s nadanými a talentovanými žáky (téma přesunuté z předchozího 

jednání)
5. Školní stravování a změny v návaznosti na zákonné změny pro příští 

školní rok (vyživový /nutriční poradce; nápojové automaty; aktuální situace 
Klimkovi)

6. Aktuální informace ke SWOT analýze 
7. Postup přípravy rozdělení třídy na dvě (vyjádření hygieny...) pro příští 

školní rok
8. Další body dle návrhu členů 
9. Usnesení

10.Závěr

 
1. Zahájení 
Petr Andrýsek zahájil v 18.30 hod., navrhl, že zápis sestaví z poznámek po jednání a tento zašle 
k odsouhlasení.
Do bodu 8 navrhl na základě podnětu Hany Procházkové zařadit bod Vyhodnocení přijatých 
opatření přecházení u školy.

2. Kontrola úkolů a usnesení z předchozího jednání
Dle zápisu z minulého jednání jsme ověřili splnění úkolů, vše bylo splněno. 

3. Návrh hospodaření školy 2015 (z podkladů zaslaných panem ředitelem)
PA: zrekapituloval podklady, které jsme k hospodaření obdrželi (návrh rozpočtu a hospodaření s 
prostředky od obce a přehled hospodaření za rok 2014). Poté dal slovo panu řediteli Mgr. Ivanu 
Mazáčovi, aby tyto podklady okomentoval. 
PA položil doplňující dotaz k zaslaným podkladům – v podkladech není celkový přehled, nejsou 
uvedeny předpokládané příjmy a kategorizace podle stejného klíče jako v zaslaném dokumentu 
závěrky za rok 2014.
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IM: vedení školy aktuálně nezná výši prostředků, které škola obdrží od Kraje. Proto tato částka 
nefiguruje. Informaci o poskytnuté částce od Kraje by měla škola obdržet v následujících několika 
dnech.
PA: se dotázal, zda je možné alespoň přibližně kategorizovat očekávané příjmové položky pro rok 
2015.
IM: obtížně, jelikož přesná částka se bude měnit v závislosti na počtu skutečně nastupivších žáků 
do školního roku 2015/2016, kdy bude hlásit na kraj aktuální počty a kraj „dorovná“ přepokládanou 
výši.
PA: takže, pokud srovnám očekávané příjmy školy za rok 2014 a 2015 a porovnám je s údaji v 
tabulce – bude se jednat o navýšení či pokles? Jak to bude s dílčími položkami příjmů?

IM: To není možné říct, vědět to budeme až zpětně na konci roku při vyúčtování.
MD: Ano, tomu rozumíme, ale obdobně i obec si sestavuje odhad pravděpodobného rozpočtu, 
kterým se řídí.
PA: Zkusme tedy říct, že odhad srovnání bude vypadat následovně – zda se u položky očekává 
nárůst/pokles nebo přibližně stejný stav.

2014 2015
1. Příjmy z kraje 
z toho: dotace na přímé výdaje - 33353 10 115 000,00 Očekává se nárůst

 s ohledem na nárůst
 počtu žáků školy 
 ve šk. roce 2015/16
 asi o 10%

dotace na 2. cizí jazyk - 33047 3 700,00
posílení platů pedag. pracovníků - 33051 19 435,00

zvýšení platů v region.školství  - 33 052 57 123,00

2. Prostředky z rozpočtu Obce Křenovice
z toho: provozní dotace od obce 2 400 000,00  +- ve stejné výši
školné MŠ 137 510,00  +- ve stejné výši

školné ŠD 50 000,00
 Očekává se nárůst 
 s ohledem na vyšší
 počet dětí v družině

příjmy za stravné 893 014,00
 Očekává se navýšení
 v návaznosti na
 zvýšení ceny za oběd.

úroky z běžného účtu 2,67  +- ve stejné výši

ostatní výnosy (sběr papíru, náp. automat) 44 876,00
 Očekává se pokles
 (odstaven nápojový
 automat)

PA vyzval přítomné, zda mají další dotazy k rozpočtu. Další dotazy nezazněly.
Závěr: Návrh hospodaření pro rok 2015 byl projednán.

4. Práce s nadanými a talentovanými žáky (téma přesunuté z předchozího jednání) 
PA okomentoval důvod zařazení tohoto bodu na jednání – četné dotazy, zda se na škole 
pracuje s nadanými a talentovanými žáky a jak, případně jak se rodiče dozvídají 
o předpokladech dítěte pro specifickou činnost v souladu s bodem 2.2.1 ŠVP, kde se mluví 
o práci s obecně talentovanými dětmi?
IM doložil, že na škole se s talentovanými a nadanými žáky pracuje v souladu se zákonem 
požadovanými předpisy. Ty dělí žáky do několika skupin „mimořádně talentovaní“ – v 
případě, že takoví žáci jsou, pro každou z nich se postupuje v souladu s předpisy. 
Aktuálně na škole není žádný žák spadající do kategorie „mimořádně talentovaný žák“.
V kategorii nadaných žáků (doloženo posudkem psychologa nebo PPP) se jedná o 3 žáky.
PA: a jak se pracuje ve třídách s nadanými žáky, kteří sice nesplňují výše popsané 
zařazení do škatulek, ale talent a nadání mají (viz ŠVP – strana ? Rodiče by chtěli slyšet 
od učitelů, že jejich dítě má předpoklady pro některou z oblastí, i když se nejedná o zcela 
mimořádný talent – jak se toto ve škole řeší?



RK: je to na třídních učitelích, kteří takto mají pracovat a tuto informaci sdělují rodičům na 
tř. schůzkách. Problém spatřuje zejména na 2. stupni, kde se rodiče mnohdy neúčastní 
třídních schůzek a není tak příležitost, jak tuto informaci sdělit.
RK: vznesla otázku, zda problém nemůže být ve formě organizace hovorových hodin 
(rodiče nechtějí dlouho čekat). 
Po následné diskuzi vzešel návrh na uspořádání hovorových hodin s dohodnutým časem 
schůzky – učitelé si vytvoří časový plán a rodiče přijdou na stanovený čas.

Závěr: práce s talentovanými žáky je v souladu s ŠVP a příslušnými metodickými 
materiály. Vedení školy zajistí, že organizace hovorových hodin si učitelé uspořádají jako 
časový plán – rodiče přijdou na schůzku na přesně dohodnutý čas.

5. Školní stravování a změny v návaznosti na zákonné změny pro příští školní rok 
(výživový/nutriční poradce; nápojové automaty; aktuální situace Klimkovi)

IM: V případě oslovení Klimkových se jednalo o chybu ze strany vedoucí školní kuchyně, 
bylo řešeno z pozice vedení školy, jiný podobný případ nenastal.
Zmíněná novela 17/2015  vyhlášky 107/2005 o školního stravování nemá přímý dopad na 
provoz školního stravování na ZŠ Křenovice, jelikož se na škole nevaří v režimu dietního 
stravování. 
Vedení školní jídelny se bude účastnit seminářů k této problematice. Pokud by nastala jiná 
situace, vedení školy se jí bude zabývat. 
PA: Co bylo příčinou zdražení obědů?
IM: zvýšené náklady na suroviny, z nichž se jídlo připravuje.
RK: Hlavní důvod je používání kvalitních surovin, které si rodiče přáli rozšířit. Představila 
hlavní položky, které znamenaly nárůst ceny surovin. Tento je přílohou zápisu. 

PA: Jak je to s očekávaným dopadem vyhlášky k zákazu automatů na slazené nápoje?
RK: Na škole dnes funguje už jen jeden automat na chlazené nápoje, který obsahuje 
pouze nápoje, které vyhovují připravované legislativě.

Závěr: Vyhláška nemá žádný dopad na dnešní podobu stravování na ZŠ Křenovice. 
V případě Klimkových se jednalo o omyl, žádný obdobný případ nenastal. Vedení školy 
v příloze tohoto zápisu přináší informaci o srovnání cen nákupu potravin po zavedené 
změně v minulém roce. 

6. Aktuální informace ke SWOT analýze
Závěr: Na den 1. 4. 2015 je svoláno setkání tzv. fokusní skupiny, do které IM zvolil 
vybranou skupinu 15 rodičů. Samotného setkání se nebude účastnit nikdo z vedení školy, 
setkání povede zpracovatel předchozí části SWOT analýzy. O závěrech, které ze setkání 
vyplynou, bude vedení školy informovat rodiče i školskou radu dohodnutým způsobem.

7. Postup přípravy rozdělení třídy na dvě (vyjádření hygieny...) pro příští školní rok
Závěr: Po projednání situace s pověřenou hygienickou stanicí je vydáno souhlasné 
stanovisko k rozdělení třídy na dvě, bude realizováno formou sádrokartonové příčky. 

8. Další body
8.1 Vyhodnocení opatření při přecházení na ulici Brněnská
Na základě podnětu Hany Procházkové byl zhodnocen dopad tohoto opatření. 
Všichni zúčastnění ocenili, že 

• se zlepšila situace ve věci parkujících automobilů v blízkosti přechodu
• vítají, že vedení obce hodlá toto opatření zachovat.

PA: ověřil přímým dotazem na ŘSD, že se v letošním roce bude realizovat rekonstrukce 
dálnice D1 v úseku mezi 203-210 km (Rohlenka – exit Holubice směr Vyškov). Dá se tedy 
očekávat, že průjezd přes Křenovice bude v době této rekonstrukce jednou z nejčastěji 



užívaných objízdných tras. Také z tohoto důvodu se zachování opatření jeví jako dobré 
rozhodnutí.

8.2 Školský parlament
PA: jak se osvědčil, jak funguje školský parlament? 
IM: Myšlenka se ukázala jako přínosná a obohacující, z námětů, které přišly, se podařilo 
část také realizovat.

8.3 Termín a čas dalších jednání školské rady
Na základě prosby Mgr. Ivana Mazáče o konání pokud možno v dřívějším čase byly 
prodiskutovány vhodné termíny a časy pro příští jednání školské rady. 
Jako možný preferovaný čas, který vyhovuje všem členům, se dohodlo svolávání schůzek 
v úterý se začátkem v čase 17.00 hod.

9. Usnesení ŠR:

1. ŠR bere na vědomí předložené informace.
2. ŠR ukládá všem členům ŠR rozvíjet spolupráci s ostatními rodiči a KOS.
3.  ŠR ukládá předsedovi ŠR připravit program příštího zasedání rady. 
      

10. Závěr
Petr Andrýsek poděkoval zúčastněným a ukončil jednání v 19.55. 

  

V Křenovicích 12. března 2015 Zapsal: Mgr. Petr Andrýsek

Prezenční listina:

Marcela Drápalová……………………..
Hana Procházková – omluvena
Mgr. Petr Andrýsek……………………….
Pavla Tauberová…………………………..

Lenka Orálková 
Mgr. Regina Kokešová…………………..
Mgr. Ivan Mazáč....................................



Příloha č. 1 - Zdůvodnění zvýšení ceny obědů na ZŠ Křenovice

Do přípravy obědů se snažíme zařazovat kromě stálých obyčejných surovin také ty ze zdravé 
výživy. Ceny jsou rozdílné, pro představu několik příkladů.

mouka obyč.        12,50 Kč / kg                       mouka celozrnná      24,-- Kč/kg
                                                                                     cizrnová        95,-- Kč/kg
                                                                                     hrachová       95,-- Kč/kg

cukr krystal           19,60 Kč/kg                        cukr třtinový               82,-- Kč/kg

kečup                    30,00 Kč/0,68kg                 rajčatový koncentr.   125,--Kč/0,8 kg
                                                                         loupaná rajčata         120,--Kč/2,4 kg

těstoviny(dle druhu)35-50,-- Kč/kg                 bulgur                         64,--Kč/kg
                                                                         kuskus                       62,--Kč/kg
                                                                         pohanka                     75,-- Kč/kg

chléb  kmínový     28,-- Kč/1,2 kg                    chléb žitný                  24,--Kč/0,7kg

kuřecí maso někdy nahradíme králičím
kuřecí prsa           115,-- Kč/kg                        králičí hřbet                144,-- Kč/kg

používáme
med                     145,-- Kč/ 0,85 kg
mošt                     50,-- Kč/l
citrony, pomeranče do vody

zvýšila se cena čerstvé zeleniny na zel. oblohy a saláty
papriky     z 40-50,- Kč/kg       na      asi 68,- Kč
okurky      z 34,- Kč/kg            na            47 ,- Kč

zařadili jsme také místo některých sušených bylinek a koření  cena malý sáček   kolem 15 - 
20Kč
koření a bylinky mražené cena 0,25 kg  asi 85 Kč 
Tyto potraviny nepoužíváme denně a pravidelně, ale dle možností  je zařazujeme. 

Mila Daňková



Příloha č. 2 vyjádření ŘSD k plánu rekonstrukce D1

Předmět: Dotaz z webu RSD
Datum: Wed, 11 Mar 2015 09:19:17 +0000

Od: Studecký Jan, Mgr. 
<Jan.Studecky@rsd.cz>

Komu: 'petr@andrysek.info' <petr@andrysek.info>

Dobrý den,

s jistotou bude zahájena oprava v km 204,6 - 210 vpravo (je již vysoutěžena). 
Další úseky jsou v různých fázích přípravy a bude záležet na výsledku výběrových 
řízení, kdy dojde k zahájení oprav.

Cílem je mít do konce roku 2017 celý úsek Brno - Vyškov kompletně 
zrekonstruovaný.

S pozdravem
 
Mgr. Jan Studecký
tiskový mluvčí
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA
tel: 241 084 402, mobil: 724 717 446
www.rsd.cz, jan.studecky@rsd.cz

-----Original Message-----
From: cheetah/Pub/ABC@abcsys.cz [mailto:cheetah/Pub/ABC@abcsys.cz] 
Sent: Wednesday, March 11, 2015 9:20 AM
To: Pošta
Subject: Dotaz z webu RSD
Importance: High

Od: Petr Andrysek, Křenovice

Telefon: +420608967588

E-mail: petr@andrysek.info

Znění dotazu:
Dobrý den,
prosím o informaci k záměru oprav na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem v roce 
2015.
Budou probíhat v roce 2015 opravy některých úseků?
V případě, že ano, o které úseky by se jednalo a v jakých termínech?

Děkuji za informaci.
Petr Andrýsek
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