
Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov 

Školní 140, PSČ 683 52 Křenovice; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail: skrada@zskrenovice.cz 

 

Zápis z jednání školské rady dne 20. dubna 2017 

 

Přítomní:  

zástupci zřizovatele: Bc. Lukáš Zvěřina, Ing. Michal Mádr 

zástupci rodičů:  Ing. Denisa Klimková, Bc. Vojtěch Vybíral 

zástupci školy:  Mgr. Regina Kokešová, Mgr. Martina Kraisová 

ředitel školy:  Mgr. Ivan Mazáč 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Projednání rozpočtu na rok 2017 

3. Volba předsedy rady 

4. Diskuze a podněty členů rady 

5. Usnesení 

6. Závěr 

 

1. Zahájení  

Jednání zahájil ředitel školy v 17:40 hod. Byli představeni noví členové rady a seznámení s činností 

a povinnostmi školské rady dle školského zákona (§ 168 zákona 561/2004 Sb.) a vyzval školskou radu 

v novém složení ke konstruktivnímu jednání a řešení problémů. 

 

2. Projednání rozpočtu na rok 2017 

Dotaz: Návrhy rozpočtu z 12/2016 a z 3/2017 se liší v položce Nákup DDHM (255 tis. Kč x 

380 tis. Kč). Co je důvodem?  

Odpověď: Došlo k navýšení provozního rozpočtu o další věci, které nebyly v původní dotaci na 

rekonstrukci a jejichž potřeba vyplynula později.  

 

Dotaz: Proč došlo meziročně k nárůstu prostředků na správu sítě z 5 000 Kč na 30 000 Kč? 

Odpověď: Ve škole je po loňském rozšíření a modernizaci poměrně značné množství ICT zařízení 

a proto došlo k navýšení prostředků na správu. Budou využity na DPP pro druhého pracovníka, který 

bude vypomáhat stávajícímu správci. 

 

Školská rada projednala rozpočet na rok 2017. 

 

3. Volba předsedy rady 

Navrženy byly: D. Klimková a R. Kokešová. Protože R. Kokešová je součástí vedení školy a toto by 

mohlo být vnímáno jako střet zájmů, byla místo ní navržena M. Kraisová. 

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem:  

D. Klimková – pro 1, zdržel se 2  

M. Kraisová – pro 3, zdržel se 2 

 

Předsedkyní školské rady byla tedy zvolena M. Kraisová. 
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4. Diskuze a podněty členů rady 

Ředitel školy informoval o chystaných akcích: 

- školní akademie 15. a 16. 5. 2017 

- škola v přírodě pro 1. stupeň a pobyt pro 2. stupeň  

- den otevřených dveří pro veřejnost (termín zatím není přesně stanoven) 

- zateplení školky a další úpravy (zejména úpravy kuchyni, rekuperace). Bude probíhat o prázdninách 

a bude financováno z peněz zřizovatele. 

 

Dotaz od rodičů: Proč už nejsou u školy pracovníci obecního úřadu, kteří ráno pomáhali dětem přejít 

silnici? Vzhledem k aktuálně probíhajícím opravám dálnice je provoz na silnici u školy velmi silný.  

Odpověď: Dvěma pracovnicím z Úřadu práce, které u školy ráno bývaly, skončila smlouva a další 

pracovníky obec aktuálně nemá (resp. má, ale ti jsou zaměstnáni na sběrném dvoře a svozem tříděného 

odpadu.)  

Členové rady za zřizovatele prověří možnost obnovení této „služby“ na dalším jednání zastupitelstva. 

 

Dotaz od rodičů: Proč letos nebyly na webu školy zveřejněny výsledky soutěže Matematický klokan? 

Jiné soutěže zveřejněny byly, má zveřejňování výsledků nějaká pravidla?  

Odpověď: Pravidla pro to nejsou, je možné to ještě dodatečně zveřejnit, třeba prvních několik míst 

v dané kategorii. Starší žáci často vůbec nechtějí zveřejňovat své výsledky ani z okresních kol, pokud 

soutěž nevyhráli. Všichni přítomní se shodli na tom, že je vhodné zveřejňovat pouze prvních několik 

míst a nikoli celé výsledkové listiny. 

 

Dotaz: Jaký má škola preventivní program proti šikaně?  

Odpověď: Učitelé jsou s dětmi po většinu času, rozebírají s nimi situace, ke kterým dochází a diskutují 

o nich. Škola opět získala grant na primární prevenci, aktuálně cca 80 000 Kč. Prostředky budou 

využity na adaptační pobyty 5. a 6. tříd, teambuildingové akce pro 7. – 9. třídu, školu v přírodě 

s teambuildingovým programem pro 1. stupeň, přednášky pro jednotlivé ročníky, školení pro učitele 

i přednášku pro rodiče. 

 

5. Usnesení rady 

Rada bere na vědomí předložené informace. 

 

6. Závěr 

Předsedkyně školské rady ukončila jednání v 18:30. Další jednání proběhne pravděpodobně poslední 

týden v červnu. 

  

 

V Křenovicích 20. dubna 2017     Zapsala: Denisa Klimková  

 

Prezenční listina: 

Bc. Lukáš Zvěřina................................................. Mgr. Martina Kraisová..................................... 

Ing. Michal Mádr.................................................. Mgr. Regina Kokešová..................................... 

Ing. Denisa Klimková........................................... Mgr. Ivan Mazáč............................................... 

Bc. Vojtěch Vybíral.............................................. 


