
 

Zápis ze 4. schůze Školské rady, zřízené při Jubilejní ZŠ 

Masarykově a MŠ Nové Bránice dne 23.11.2021 

Přítomni:  
Zástupci pedagogických pracovníků – Mgr. Kateřina Podveská, Mgr. Michaela Augste 
Zástupci zákonných zástupců žáků – Ing. Martin Kališ, Ing. Luděk Rýdlo 
Zástupci zřizovatele – Ing. Jiří Kříž 
Omluveni – Bc. Tereza Součková 
Hosté: Mgr. Radek Podveský, Mgr. Kateřina Pikulová 
 
Schůze školské rady byla řádně a včas svolána Bc. Terezou Součkovou. 
Zahájení: 17:00 
 
Program jednání: 
1. Zahájení, technický bod 
2. Program 
3. Otevření 5. ročníku 
4. Diskuze 
5. Závěr 
 
1. Zahájení, technický bod 
Zahájení proběhlo v 17:00. Zápis z minulé schůze byl řádně ověřen Ing. Luďkem Rýdlem. 
Ověřovatelem dnešního zápisu byla určena Mgr. Kateřina Podveská. 
Termín další schůze školské rady byl stanoven na 25. 1. 2022 v 17.00 hod. 
 
2. Program 
Členové školské rady byli v souladu s jednacím řádem předem seznámeni s návrhem 
programu dnešní schůze. Ing. Kříž nechal o výše uvedeném programu hlasovat. 
 
Hlasování: 5 pro  0 proti  0 se zdržel 
Usnesení č. 1: Školská rada schvaluje program dnešní schůze. 
 
3. Otevření 5. ročníku 
Dle domluvy byli osloveni rodiče žáků 4. ročníku s možností otevření 5. ročníku na naší škole. 
Rodiče byli požádáni o vyjádření a účast na schůzi školské rady. Na schůzi ŠR se z rodičů 
dostavila pouze Mgr. Pikulová, která sdělila svoje stanovisko k dané problematice. 
Dále proběhla rozsáhlá diskuze, kde byly zmíněny výhody a nevýhody zavedení 5. ročníku 
z pohledu některých rodičů žáků.  
Mgr. Pikulová mimo jiné sdělila přítomným, že její důvěra v setrvání Mgr. Podveské na škole 
narušena opakovaným záměrem změnit zaměstnání. Mgr. Podveská se k situaci vyjádřila, že 
již v budoucnu plánuje zůstat v ZŠ Nové Bránice. K této problematice měl dotaz také Ing. Rýdlo. 
Mgr. Pikulová zároveň sdělila, že by uvažovala o docházce dcery v 5. ročníku v ZŠ Nové Bránice, 
pokud by třídním učitelem 5. ročníku byla Mgr. Podveská.  
Bylo dohodnuto, že rodičům bude nabídnuta možnost pokračovat na škole v 5. ročníku s tím, 
že se mohou vyjádřit do konce školního roku 2021/2022. V tuto chvíli vedení a zástupci školy 
předpokládají, že 5. ročník budou navštěvovat 3-4 žáci stávajícího 4. ročníku.  



 
 
Ředitel školy informoval zástupce zřizovatele, že pokud by nebyl 5. ročník otevřen, bude školu 
s největší pravděpodobností navštěvovat 19 žáků (za předpokladu, že do 1. ročníku nastoupí 
všechny děti v předškolním věku z MŠ), což znamená, že škola bude z hlediska počtu žáků tzv. 
podlimitní a bude potřeba výrazné finanční podpory zřizovatele k tomu, aby byly otevřeny 2 
třídy (tedy aby se neučily v 1 třídě 3 ročníky zároveň). 
 
4. Diskuze 
 
Sokolovna – dle vyjádření pana ředitele, má škola zájem o využívání prostor sokolovny pro TV 
a družinu. Ze strany školy bude podána žádost na TJ Sokol o sepsání smlouvy na využívání 
tělocvičny. Revize nářadí budou zajištěny ze strany TJ Sokol Nové Bránice. 
 
Změna zřizovací listiny – Mgr. Podveská znovu vznesla dotaz ohledně možnosti změny ve 
zřizovací listině školy, podle jejíhož stávajícího znění škola nemůže provozovat kroužky. Ing.  
Kříž znovu přislíbil zajištění změny ve zřizovací listině školy.  
 
Žádost na pořízení knih - na přání Mgr. Podveské byly ze strany OÚ pořízeny nové encyklopedie 
do školní knihovny. Zástupce zřizovatele informoval, že knihy jsou již zakoupeny a budou 
předány do ZŠ. 
 
Besídka MŠ – Ing. Kališ vznesl dotaz, jestli bude letos pořádána vánoční besídka v MŠ. Dle 
vyjádření pana ředitele z důvodů nemocnosti dětí a personálních problémů v MŠ besídka 
pořádána nebude. 
 
Rozsvícení vánočního stromu – proběhla diskuze ohledně vystoupení dětí na rozsvícení 
vánočního stromu a přípravě celého programu. Ze strany OÚ bude nejpozději do 25. 11. 
sděleno, zda se akce uskuteční kvůli zhoršující se epidemiologické situaci a vládním nařízením. 
 
Akce pro děti – Mgr. Augste seznámila přítomné s některými akcemi, které budou v rámci 
školní družiny pořádány. Jako první by mělo proběhnout 6. 12. pečení vánočních perníčků. 
Samozřejmě se bude pořádání akcí odvíjet dle epidemiologické situace a vládních nařízení. 
 
Zpravodaj – Mgr. Podveská navrhla, že by se v obecním zpravodaji mohl objevit článek o 
plánovaném otevření 5. ročníku ve školním roce 2022/2023. S návrhem zástupce zřizovatele 
souhlasil. Dále bylo vedení školy opět nabídnuto sdílení informací týkajících se školních akcí 
prostřednictvím obecního zpravodaje. Pan ředitel zmínil, že snaha o otevření 5. ročníku by 
neměla vycházet pouze z řad pedagogů a vedení školy, ale i ze strany zřizovatele a vedení obce. 
Otevření 5. ročníku by naplnilo vizi zástupců zřizovatele i zástupců rodičů o co nejdelší 
docházce místních dětí do školního zařízení v Nových Bránicích (viz. Zápis z jednání a zasedání 
školské rady z 31. 8. 2021). 
 
Školní zpravodaj – Mgr. Podveská zmínila, že ve Školním zpravodaji na webových stránkách 
školy přibývají postupně články o akcích a dění ve škole doplněné fotografiemi.  
 
Přístavba pavilonu MŠ – Ing. Kříž informoval o záměru vybudovat nový pavilon MŠ a tím 
posílení kapacity. Budou navrženy možné varianty, které budou posouzeny zastupitelstvem 



 
obce a vedením školy. Na 24. 11. je naplánována návštěva architektů ve škole, o čemž pana 
ředitele Ing. Kříž informoval. 
 
Zpětná vazba od rodičů - Ing. Rýdlo vznesl dotaz, jaká byla odezva od rodičů na dotaz pana 
ředitele ze dne 20.10.2021, kdy byl rodičům zaslán email ,,Zpětná vazba“, kde se pan ředitel 
dotazoval jak rodiče vnímají tento školní rok, zda mají nějaké výhrady k probíranému učivu, 
množství zadávaných úkolů atd. 
Dle vyjádření pana ředitele, je většina rodičů spokojena s nastavením a průběhem výuky i s 
množstvím domácích úkolů, momentálně není důvod cokoliv měnit.  
 
K tématu se vyjádřila i Mgr. Podveská, která také obeslala rodiče svých žáků s dotazem na 
spokojenost/nespokojenost s výukou a množstvím domácích úkolů. Podle rodičů bylo náročné 
období kolem konání hodů, kdy se úkoly nakupily. S výukou je většina rodičů spokojena, látka 
je podle většiny rodičů dostatečně vysvětlena a procvičena.  
 
Vyjádření zřizovatele k chodu školy – Na závěr diskuse se pan ředitel obrátil na Ing. Kříže 
s dotazem, jestli má zřizovatel nějaké připomínky k chodu a fungování školy. Pan Ing. Kříž 
odpověděl, že zřizovatel žádné připomínky k fungování a chodu školy nemá. 
 
5.  Závěr 
Schůze ŠR byla v 19:00 ukončena. 
 
Zapsal: Ing. Jiří Kříž 
Schváleno:  
 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
Ing. Jiří Kříž                   Mgr. Kateřina Podveská 


