
Zápis z jednání ze Školské rady ze dne 20. 5. 2019 
 
Přítomny: 
Jana Bartošková 
Paní Fišmistrová 
Mgr. Jitka Predigerová 
Mgr. Kateřina Hlavínová 
Paní Plecitá – starostka 
Paní Miloslava Šmídová – nastoupila do ŠR místo paní PhDr. Miroslavy Měchurové – ta 
ukončila činnost z důvodu pracovní vytíženosti 
 
Host: 
Mgr. Ivana Ullmannová – ředitelka školy 
Paní Weberová 
 
Program: 

1. Kontrola bodů z jednání ŠR ze dne 29. 11.2018 
2. Jiné 

 
 
Bod č.3  z 18. 2. 2016 
Výstavba nové budovy ZŠ 
 
Paní starostka informovala o schváleném finančním rozpočtu na přebudování tříd MŠ na 
třídy ZŠ v budově „Kostky“. 
Stávající smlouva obsahuje stanovisko, že do prosince roku 2020 bude „Kostka“ sloužit pro 
využití tříd MŠ. Od školního roku 2020/2021 by již celou budovu měla využívat ZŠ. 
 
Paní ředitelka sdělila, že 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se vejdou do stávající budovy ZŠ. 
Škola se ovšem musí prostorově uskromnit a najet na úsporný režim, to je, učebna 
anglického jazyka (určena pro menší počet žáků) ve 3. patře nové budovy musela být 
přebudována pro vyšší počet žáků tak, aby sloužila jako kmenová třída. Dále bude muset být 
využívána k výuce učebna kuchyňky u tělocvičny. Ta je vzdálenější a není zde též prostor pro 
vyšší počet žáků a bude to organizačně náročnější. 
   
Třídy ve školním roce 2020/2021 by již měly fungovat v „Kostce“tak, jak je domluveno se 
zřizovatelem ZŠ – Městským úřadem Odolena Voda. 
 
Bod 1) 
Dále paní starostka informovala: 

a) o schváleném úvěru na výstavbu kontejnerové školky v areálu Sportovní haly (již o 
záměru informoval pan místostarosta Doubek na minulém jednání ŠR). K výstavbě je 
však nutná změna Územního plánu pro Odolenu Vodu. 

b) o možné výstavbě nové ZŠ a MŠ na Dolním náměstí. Proběhla schůzka dotčených 
orgánů. 



c) o možnosti výstavby tzv. Spolkové školky – projekt funguje na bázi oslovení okolních 
vesnic na finanční přispění na výstavbu a provoz školy. Nabízí se i možnost koupě 
pozemku (lokalita staré čistírny odpadních vod) 

Bod 2) 
Paní ředitelka informovala členy ŠR o výměně povrchu v prostorách velké tělocvičny 
z důvodu špatného stavu stávající podlahy – v současnosti jsou na podlaze parkety. Místo 
parket se bude pokládat „gumová“ podlaha. Termín provedení prací – cca do konce roku 
2019. 
 
Bod 3) 
V současné době nejsou připomínky ke Školní jídelně. 
 
Bod 4) 
Paní Šmídová - oceňuje otevřený přístup k řešení problémových žáků a problémových situací 
 
Bod 5) 
Paní Fišmistrová ocenila práci paní učitelky Predigerové, že vede žáky k otevřené diskusi, ale 
oproti tomu, některé paní učitelky dostatečně nevyužívají moderních metod vyučování, 
které by přispěly k jejich rozvoji. 
 
Bod 6) 
Paní Fišmistrová vznesla dotaz, i za jiné rodiče, zda by bylo možné zveřejňovat průměry 
známek v Bakalářích – z důvodu pravidel hodnocení z Klasifikačního řádu je průměr pouze 
orientační, proto není nutné toto zviditelňovat 
 
 
Zapsala: 
Jana Bartošková 
 


