
Zápis z jednání ze školské rady konané dne 23.11.2021: 
Ustavující schůze 
 
 
Přítomni: 

- za rodiče: Petra Bártová, RNDr. Zuzana Sochorová Vokáčová, Ph.D 
- za pedagogické pracovníky: Edita Hovadová, Mgr. Jitka Predigerová 
- za zřizovatele: Hana Plecitá – starostka, Pavel Novotný – 2. místostarosta  

 
Hosté: 
Mgr. Ivana Ullmanová – ředitelka školy 
Mgr. Lucie Koudelková – zástupkyně pro 1. stupeň a ŠD 
 
 

Program jednání: 

1. Přivítání a seznámení s výsledky voleb 

Paní ředitelka jako zástupkyně školy představila všechny členy nové školské 
rady (výše uvedené) a přítomné hosty. Všechny přítomné seznámila s výsledky 
voleb ze dne 15.10. 2021. Členkami školské rady za rodiče pro další období 
byly zvoleny paní Petra Bártová a paní RNDr. Zuzana Sochorová Vokáčová, 
Ph.D. Pedagogické pracovníky budou zastupovat Edita Hovadová a Mgr. 
Jitka Predigerová. Zřizovatele zastupuje paní starostka Hana Plecitá a Pavel 
Novotný, 2. místostarosta. 

Všichni zúčastnění souhlasili se zveřejněním emailových adres na webu školy 
pro účely činnosti školské rady.  

2. Seznámení s dokumenty  

Přítomní byli seznámeni s Jednacím řádem školské rady Základní školy 
Vítězslava Hálka (dále jen Jednacím řádem). Paní ředitelkou bylo navrženo 
doplnit Jednací řád o větu umožňující přítomnost rodičů na jednání školské 
rady. Tato věta bude doplněna do článku č. 4 jednacího řádu v tomto znění 
„Zasedání školské rady jsou neveřejná, vyjma přítomnosti zákonných zástupců 
žáků, pracovníků školy a zástupců zřizovatele školy.“ 

3. Seznámení s činností  

Členové školské rady byli seznámeni s obvyklou činností rady. 

4. Volba předsedy 

Na základě předchozích zvyklostí byl předseda školské rady volen z řad 
zástupců rodičů. Jednohlasně byla zvolena Zuzana Sochorová Vokáčová (ta se 
zdržela hlasování). 



5. Péče o budovu 

Členové rady byli seznámeni s provozně-technickými aspekty spojenými s péčí 
o budovu školy. Tyto otázky jsou řešeny pravidelně schůzkami paní ředitelky a 
pana Pavla Novotného jako zástupce zřizovatele. Aktuálně byla řešena otázka 
zatékání do budovy školy. 

6. Problematika počtu žáků a nedostatku míst ve školách v okolí  

Paní starostka informovala školskou radu, že v nejbližší době budou zástupci 
města Odolena Voda účastni schůze řešících početní stavy dětí a nedostatku 
míst ve školách v nejbližším regionu. O výsledcích tohoto jednáních bude 
Základní škola Vítězslava Hálka informována. 

7. Podněty Ekoparlamentu vůči školské radě 

Na základě dotazu byla diskutována možnost účasti zástupců Ekoparlamentu 
(jako zástupců žáků) na zasedání školské rady.  

8. Počet žáků ve třídách 

Paní ředitelka informovala, že škola má přibližně 900 žáků. Žádná ze tříd 
nepřekračuje počet 30-ti žáků. V souvislosti s tímto byla diskutována 
problematika provozu školní jídelny. 

Jitkou Predigerovou byl vznesen dotaz na možné snížení počtu žáků ve třídách, 
které navštěvují děti s podpůrnými opatřeními. Paní ředitelka odpověděla, že 
situace je monitorována. Ve třídách může být nejvyšší počet žáků pět; týká se 
dětí s podpůrným opatřením stupně 2-3. Tento počet není překročen v žádné 
třídě. Možné snížení počtu žáků ve třídách by se pak týkalo dětí s podpůrným 
opatřením stupně 4-5. Tyto žáky ve škole nemáme. 

Případně nově vzniklá situace bude řešena individuálně. 

9. Sociální příspěvek pro sociálně slabší žáky 

Paní starostka seznámila školskou radu s příspěvkem města pro sociálně 
slabší žáky. Tento příspěvek by měl být použit na pokrytí nákladů spojených 
s třídními aktivitami jako je návštěva divadla, výlety, výjezdy dětí na školu 
v přírodě, popřípadě lyžařský výcvik. Byla řešena problematika výběru žáků, 
pro které by byl tento příspěvek určen. Bylo odsouhlaseno, že vyplácení tohoto 
příspěvku bude prováděno obdobně jako vyplácení příspěvku na pokrytí platby 
obědů pro sociálně slabší žáky.  

10. Chodník před novým pavilónem 

Zuzanou Sochorovou Vokáčovou byl vznesen dotaz na technické řešení 
parkovacích míst před novou budovou školy, kde parkující auta zasahují svou 
hmotou do prostoru chodníku. Navrhla zabudování retardérů na všechna 
parkovací místa. Momentálně jsou retardéry instalovány jen na parkovacích 



místech nejblíže budovy. Zástupci města přislíbili prošetření situace a její 
eventuální řešení. 

11. Závěr 

Bylo naplánováno, že následující schůze, pokud nebude potřeba jinak, bude 
svolána předsedkyní na jaře 2022. Předsedkyně navrhne několik možných 
termínů a seznámí členy školské rady s předběžným programem.  

 

Zapsala: 

RNDr. Zuzana Sochorová Vokáčová, Ph.D 


