
 

Zápis z 5. schůze Školské rady, zřízené při Jubilejní ZŠ 

Masarykově a MŠ Nové Bránice dne 15.03.2022 

Přítomni:  
Zástupci pedagogických pracovníků – Mgr. Kateřina Podveská, Mgr. Michaela Augste 
Zástupci zákonných zástupců žáků – Ing. Luděk Rýdlo 
Zástupci zřizovatele – Ing. Jiří Kříž, Bc. Tereza Součková 
Omluveni – Ing. Martin Kališ 
Hosté: Mgr. Radek Podveský 
 
Schůze školské rady byla řádně a včas svolána Bc. Terezou Součkovou. 
Zahájení: 17:00 
 
Program jednání: 
1. Zahájení, technický bod 
2. Program 
3. Žádost na pedagogický sbor o zajištění souhlasu rodičů žáků ZŠ s použitím fotografií 

dětí v obecním zpravodaji 
4. Stav poptávaného vybavení pro školní zahradu (sítě, herní prvky, apod) 
5. Fotky dětí s pořízenými knihami od obce 
6. Plánované akce pro druhé pololetí – výlety, hosté apod. 
7. Připomínky (komentáře, dotazy…) členů školské rady ke zprávě ČŠI 
8. Komentář ředitele školy e zprávě ČŠI (žádost ke zřizovateli na oslovení mediátora za 

účelem vysvětlení pravomocí a kompetencí zřizovatele, vysvětlení funkce školské rady. 
Vysvětlení nutnosti informovat zřizovatele (radu a zastupitelstvo) o záležitostech, které 
jsou probírány školskou radou, pomoc při vytvoření funkčního modelu komunikace 
mezi školou a školou radou, resp. mezi vedením školy a vedením obce) 

9. Revize elektroinstalace ve škole 
10. Dotazy učitelem MŠ na zřizovatele (dotazy se týkají hlavně stavu školní zahrady, 

herních prvků a záměru zřizovatele se školní zahradou) 
11. Připomínky zaměstnanců ke stavu budovy školy (půda, střecha, sklepní prostory, 

dveře, odpady…) a k chystanému projektu přístavy MŠ 
12. Stav ICT ve škole, záměry školy v oblasti ICT vzhledem k novému RVP a Strategii 2030 

(PC/vs. tablety, nutnost pořízení interaktivní tabule do druhé třídy) 
13. Informace ředitele školy k případnému přijímaná ukrajinských dětí a žáků do MŠ a ZŠ 

Nové Bránice 
14. Koncepce rozvoje školy – návrhy ze strany zřizovatele a rodičů prostřednictvím svých 

zástupců 
15. Parkovací místa pro zaměstnance školy 
16. Diskuze 
17. Závěr 
 
 
 
 
 



 
 
1. Zahájení, technický bod 
Zahájení proběhlo v 17:00. Zápis z minulé schůze byl řádně ověřen Mgr. Kateřinou 
Podveskou. 
Ověřovatelem dnešního zápisu byla určena Mgr. Michaela Augste. 
Termín další schůze školské rady nebyl stanoven. 
 
2. Program 
Členové školské rady byli v souladu s jednacím řádem předem seznámeni s návrhem 
programu dnešní schůze. Předsedkyně nechala o předneseném programu schůze hlasovat. 
 
Hlasování: 5 pro  0 proti  0 se zdržel 
Usnesení č. 1: Školská rada schvaluje program dnešní schůze s body 1-17. 
 
3. Žádost na pedagogický sbor o zajištění souhlasu rodičů dětí a žáků ZŠ s použitím 

fotografií dětí v obecním zpravodaji 
Předsedkyně požádala jménem zřizovatele pedagogický sbor o zajištění podpisu souhlasu se 
zveřejněním fotografií dětí a žáků a zaměstnanců školy v obecním zpravodaji od rodičů. Žádost 
proběhla na základě dříve podepsaných souhlasů pro školu, za účelem zveřejňování fotografií 
na webových stránkách školy. Zástupci zřizovatele zajistí formulář pro podpis. Mgr. Podveská 
se nabídla, že žádosti o souhlas odešle přes e-třídnici a následně podepsané předá zástupcům 
zřizovatele. Po získání souhlasů od rodičů bude možné používat fotografie pořízené 
zaměstnanci školy a zveřejněné na webu školy do obecního zpravodaje. 
 
4.   Stav poptávaného vybavení pro školní zahradu (sítě, herní prvky, apod) 
Předsedkyně uvedla, že dostala od Mgr. Augste mailem odkaz na multifunkční síť pro použití 
na školním hřišti, po odsouhlasení od vedení obce bude síť objednána a dodána. Předsedkyně 
dále informovala o opravách herních prvků na školním hřišti, termín dokončení oprav 
dřevěných prvků prozatím není znám. Proběhla diskuze o nákupu houpaček na stávající 
železnou konstrukci na hřišti. Zástupci pedagogů byli požádání o přeposlání katalogů 
s nabídkami houpaček, které dostávají do mailu. Na dopadovou plochu pod houpačkami je 
třeba navézt novou vrstvu kamínků – zajistí zřizovatel. Dále zřizovatel zajistí revizi na dřevěné 
herní prvky. 
 
5.  Fotky dětí s pořízenými knihami od obce 
Pokud budou od rodičů získány souhlasy se zveřejněním fotografií v obecním zpravodaji, 
dodají zástupci pedagogů fotky s knihami, které pořídila obce minulý rok v prosinci. Fotky už 
jsou pořízené.  
Mgr. Podveská sdělila, že děti s knihami velmi dobře pracují a poděkovala zástupcům 
zřizovatele za pořízení.  
Ze strany zřizovatele byla poskytnuta nabídka na další možnost objednávky knih v prosinci 
2022. 
 
6.  Plánované akce na druhé pololetí – výlety, hosté, apod. 
Mgr. Augste přednesla výhledové plány výletů v druhém pololetí – Lamacentrum, Dinopark a 
Technické muzeum v Brně, termíny zatím nejsou stanoveny.  
 



 
 
Mgr. Podveská sdělila, že budou probíhat besedy s rodiči žáků o jejich zaměstnání, v březnu 
proběhnou první besedy. Měly by probíhat jednou měsíčně pro celou školu, pokud to situace 
dovolí. V plánu je také ,,přespávačka“ ve škole. 
 
7.-8.  Připomínky (komentáře, dotazy…) členů školské rady a ředitele ke zprávě ČŠI 
Mgr. Podveský oslovil členy ŠR, aby sdělili svůj názor a připomínky ke zprávě ČŠI.  
Ing. Kříž požádal, aby v dalším podobném případě, kdy bude potřeba se na daný bod pečlivě 
připravit, byly informace zasílány dříve než 5 dnů před konáním schůze ŠR. Více se ke zprávě 
ČŠI zástupci zřizovatele nevyjádřili. 
Ing. Rýdlo sdělil, že zprávu ČŠI četl několikrát a poznámku si udělal mimo jiné u informace o 
potřebě zlepšení komunikace mezi školou a zřizovatelem. Uvedl, že by ho zajímalo, kde je tedy 
stávající problém v komunikaci. Není zastáncem určení mediátora pro komunikaci mezi školu 
a zřizovatelem.  
Mgr. Podveský na dotaz pana Rýdla sdělil, že členové školské rady např. nepředávají a 
neprezentují informace zřizovateli, tzn. radě obce a zastupitelstvu. Zástupci zřizovatele 
požádali o vysvětlení a konkretizování tohoto sdělení.  
Předsedkyně sdělila, že informace ze školské rady jsou bezprostředně po konání schůzí školské 
rady předány vedení obce. V povinnostech zřizovatele není obeznamovat každého ze 
zastupitelů s výsledkem jednání školské rady.  
Proběhla diskuze o důvodu šetření ČŠI, Mgr. Podveský uvedl, že udání pravděpodobně podal 
někdo z rodičů, který napadl absenci ve výuce Mgr. Podveské. Výsledkem šetření bylo zjištěné, 
že absence Mgr. Podveské ve výuce nepřesáhla více než 10% a po dobu absence je výuka 
zajištěna vhodným a dostatečným způsobem. 
Ing. Kříž požádal Mgr. Podveského o účast na zasedáních zastupitelstva obce. Ředitel 
informoval, že informování zastupitelstva je v kompetenci zástupců školské rady za 
zřizovatele. 
Mgr. Podveský k tomuto doplnil, že se během jara loňského roku každý měsíc účastnil schůzí 
rad obce, ale nebyla o něm v žádném zápise zmínka, odtud neinformování zřizovatele 
(myšleno zastupitelstva).  
Předsedkyně požádala Mgr. Podveského o zaslání termínů, kdy se účastnil schůzí rad obce a 
proběhne kontrola zápisů. (ŘŠ po zasedání ŠR zaslal tyto termíny: 1. 3. 2021, 1. 4. 2021, 13. 5. 
2021, 21. 6. 2021) 
Ing. Kříž sdělil, že ideálním prostředkem pro seznámení občanů s chodem školy je obecní 
zpravodaj, který se dostane do všech schránek domů v obci a občané mají o zpravodaj zájem.  
Ing. Rýdlo vznesl dotaz, proč není výsledek šetření ČŠI v programu zasedání zastupitelstva obce 
plánovaného na 17. 03. 2022. Dle jeho názoru je třeba občany na zasedání seznámit alespoň 
s některými body ze zprávy ČŠI. Předsedkyně sdělila, že na programu zasedání zastupitelstva 
obce bude bod o doplnění zřizovací listiny, kde se jedná o zavedení kroužků v ZŠ a navrhla, že 
v rámci tohoto bodu proběhne také seznámení přítomných se zprávou ČŠI a informace o tom, 
kde je celá zpráva k nahlédnutí. 
Ing. Kříž namítnul, že by bylo třeba, aby se Mgr. Podveský tohoto zasedání účastnil, aby mohl 
zodpovědět případné dotazy, ředitel upozornil, že informování zastupitelstva o záležitostech 
týkajících se školy je v kompetenci zástupců školské rady za zřizovatele. Dále Ing. Kříž navrhnul 
přidání příspěvku do obecního zpravodaje o výsledku šetření ČŠI.  
Ing. Rýdlo se vrátil k bodu komunikace mezi školou a zřizovatelem s žádostí o objasnění 
situace. Proběhla rozsáhlá diskuze o problému v komunikaci především mezi panem ředitelem  



 
 
a panem starostou. Z diskuze vyplynulo, že je ředitel pod tlakem ze strany zřizovatele. Byla mu 
nabídnuta dohoda o ukončení spolupráce, kterou odmítl podepsat. Proto pan starosta poté 
opakovaně informoval ředitele, že učiní kroky, které povedou k jeho odvolání.  
Proběhla výměna názorů ohledně jednání členů rady obce s panem ředitelem po zjištění, že 
se hlásil na jinou školu. Ředitel uvedl, že to bylo po opakovaném překračování pravomocí 
zřizovatele a nátlaku na ředitele v období jara 2020. Dále uvedl, že o průběhu a výsledcích 
těchto jednání rady obce s ředitelem školy neexistuje žádný zápis.  
Předsedkyně je toho názoru, že v tak malé obci, jako jsou Bránice, není třeba stanovovat 
nezávislého mediátora pro komunikaci mezi vedením školy a vedením obce.  
Proběhla další diskuze o práci mediátora ve sporech mezi např. školou a rodiči apod.  
Ing. Kříž vznesl dotaz, kolikrát za měsíc je potřeba, aby pan ředitel musel řešit záležitosti přímo 
s panem starostou? 
Mgr. Podveský sdělil, že v poslední době probíhá komunikace především prostřednictvím 
obecní podatelny z důvodu prokazatelnosti.  
Mgr. Podveský sdělil, že starosta obce nemůže kritizovat školu, pokud zřizovatel kritéria 
hodnocení nesdělí písemně s dostatečným předstihem. Dále sdělil, že se zástupci zřizovatele 
nevyjádřili ke koncepci rozvoje školy, která byla v r. 2020 rozeslána tehdejším členům školské 
rady. 
Ing. Rýdlo se dotázal Mgr. Podveského, zda si myslí, že by byl mediátor přínosem v další 
komunikaci? Mgr. Podveský sdělil, že je to způsob, ale není to jediný způsob. V případě přizvání 
mediátora je dle doporučení ČŠI možno oslovit zaměstnance krajského úřadu, aby se jednalo 
o osobu nestrannou a přitom znalou problematiky školství. 
Ing, Kříž vznesl dotaz, proč se tento problém neřešil už dříve? Ředitel školy sdělil, že by mu 
informaci o způsobu komunikace ze strany zřizovatele směrem k jeho osobě nikdo nevěřil (z 
důvodu absence jakýchkoliv zápisů o jednání rady obce s ředitelem školy), proto s tímto 
bodem přichází až teď, po upozornění třetí strany – ČŠI, kdy už je možno opřít se o konkrétní 
písemný podnět. 
Ing. Rýdlo navrhnul jednání rady obce společně se školskou radou, kde by se celá záležitost 
projednala.  
Mgr. Podveský sdělil, že může řešit vše se školskou radou a pokud bude fungovat tak, jak má, 
tak to může fungovat i bez komunikace mezi starostou a ředitelem.  
Proběhla další diskuze o možnostech řešení stávající situace v komunikaci mezi školou a 
zřizovatelem.  
Ing. Rýdlo se dotázal na bod ve zprávě ČŠI, kde je uvedeno jako slabá stránka nedostatečné 
vedení pedagogických pracovnic mateřské školy vedoucí k absenci jejich cíleného profesního 
rozvoje, tzn. že už nyní je problém s personálním obsazením pracovnic v MŠ, tak proč se nyní 
řeší projekt na přístavbu budovy MŠ?  
Mgr. Podveský sdělil, že v případě profesního rozvoje je problém ten, že kmenové učitelky jsou 
byly před příchodem ČŠI na MD, přístavba MŠ s tím nesouvisí.  
 
9.   Revize elektroinstalace ve škole 
Mgr. Podveský sdělil, že byl inspekcí upozorněn na chybějící revizi el. přístrojů a spotřebičů. Ta 
byla provedena a na ni bylo navázáno revizí elektroinstalace v budovy školy s výsledkem: 
El. instalace ZŠ a MŠ z hlediska bezpečnosti je schopna bezpečného provozu.  
El. zařízení je zastaralého provedení a typu, dle plánu prováděných oprav doporučuji provést 
rekonstrukci el. zařízení v prostorách budovy ZŠ a MŠ.  



 
Mgr. Podveský žádá zřizovatele o naplánování a provedení rekonstrukce elektroinstalace 
v budově školy dle doporučení v revizní zprávě. 
Ing. Kříž sdělil, že projekt na přístavbu MŠ počítá také s opravami stávající budovy – 
elektroinstalace, topení, voda, střešní krytina, fasáda. 
Mgr. Podveská se dotázala na zajištění prostor pro výuku při plánované rekonstrukci a 
přístavbě MŠ.  
Ing. Kříž sdělil, že nyní jednáme pouze o vypracování PD, kterou bude mít zřizovatel 
nachystanou společně s potřebnými povoleními, až bude vypsána dotace. Realizace projektu 
se plánuje cca za 2 roky. Oprava stávající budovy ale proběhne nezávisle na přístavbě budovy 
MŠ.  
 
10.  Dotazy učitelem MŠ na zřizovatele (dotazy se týkají hlavně stavu školní zahrady, 

herních prvků a záměru zřizovatele se školní zahradou) 
Učitelky MŠ žádají o odstranění či nahrazení 2 herních prvků na školní zahradě, které jsou 
v havarijním stavu (loď, sportoviště). * zmíněno již v bodě 4 zápisu.  
Sestavení herního domečku pro děti na zahradě. Ing. Kříž sdělil, že v následujících dnech 
proběhne sestavení domečku. Materiál je na místě.  
Další upozornění je na zhoršující se stav záchodků a odpadů v MŠ (protékání záchodů a 
zápach).  
Z hlediska bezpečnosti prosí pedagogové o informování o aktivitách zřizovatele na školní 
zahradě během pobytu dětí venku. Zástupci zřizovatele se omluvili za vzniklé komplikace a 
budou v dalších takových případech pedagogy předem informovat.  
 
11.  Připomínky zaměstnanců ke stavu budovy školy (půda, střecha, sklepní prostory, 

dveře, odpady…) a k chystanému projektu přístavy MŠ 
- oprava okapů 
- oprava střechy 
- oprava veškerých vnitřních dveří 
- výměna dlažby chodby 
- výměna dvou prasklých umyvadel v ZŠ 
- řešení zápachu z odpadu na WC chlapců 
- výměna dveří mezi chodbou a schodištěm 
Zástupci zřizovatele si seznam bodů převzali a postoupí záležitosti dále vedení obce a zajistí 
nápravu. 
Dále ředitel školy sdělil, že projekt přístavby MŠ nebyl s vedením školy (ani s nikým ze 
zaměstnanců) v žádném stadiu konzultován. Zaměstnanci školy preferují rekonstrukci stávající 
budovy, což není  
součástí navrhovaného projektu, s nímž byl ředitel školy seznámen při schůzce rady 
s projekční firmou. 
 
12.  Stav ICT ve škole, záměry školy v oblasti ICT vzhledem k novému RVP a Strategii 2030 

(PC/vs. tablety, nutnost pořízení interaktivní tabule do druhé třídy) 
Mgr. Podveský informoval přítomné o záměru pořídit pro výukové účely tablety, které by 
nahradily dosavadně používané stolní PC, které jsou (některé) již zastaralé a nedostačující pro 
použití výukových programů. Návrh na pořízení tabletů navrhla Mgr. Podveská zejména pro 
jejich multifunkční využití. Nebude se jednat o celkovou výměnu PC za tablety, ale k obměně 
dojde postupně. Tablety nebude třeba hradit z mimořádného příspěvku od zřizovatele.  



 
Dále Mgr. Podveský informoval o nových trendech ve výuce, kde mají tablety své velké využití. 
Mgr. Podveská požádala zástupce zřizovatele o kontakt na IT specialitu, který by mohl 
doporučit typově vhodné tablety. 
Ze strany zřizovatele bude kontaktován IT specialista, který spravuje IT vybavení pro obecní 
úřad.  
Dále Mgr. Podveský znovu požádal o pořízení nové interaktivní tabule. Zástupci zřizovatele 
požádali o zajištění nabídky u dodavatele a zaslání na schválení vedení obce.  
 
13.  Informace ředitele školy k případnému přijímaná ukrajinských dětí a žáků do MŠ a ZŠ 

Nové Bránice 
Mgr. Podveský informoval přítomné, že byl osloven krajským úřadem pro JMK, aby sdělil 
reálnou kapacitu dětí a žáků, které by mohla škola eventuálně přijmout. Po domluvě 
s pedagogy uvedl 5 dětí do MŠ a 6 žáků ZŠ, třetího ročníku bez dalšího upřesnění (personální 
podpora apod…). Dále informoval, že momentálně musí školy přijímat děti do skutečné 
kapacity, která je ve zřizovací listině, kde je momentálně uvedeno 50 žáků. Mgr. Podveský 
upozornil na nutnost aktualizace zřizovací listiny dle stávajících norem pro kapacitu budovy. 
Zástupci zřizovatele zajistí změnu zřizovací listiny. 
Mgr. Podveský informoval o tom, že změny zřizovací listiny jsou běžné a že stávající zřizovací 
listina nebyla aktualizována cca 20 let.  
 
14.  Koncepce rozvoje školy - návrhy ze strany zřizovatele a rodičů prostřednictvím svých 

zástupců 
Mgr. Podveský sdělil, že již na začátku školního roku se členové ŠR domluvili na tom, že 
koncepci rozvoje školy bude zpracována také s návrhy a připomínkami ze strany zřizovatele a 
zástupců rodičů ve ŠR. Vedení školy a zástupci pedagogů by se v koncepci věnovali vzdělávání, 
zřizovatel zázemí (prostory pro vzdělávání), atd… Koncepce rozvoje školy by měla být jakýmsi 
zdrojem pro kontrolu zde se dění ve škole ubírá tím směrem, který byl stanoven a na kterém 
se shodlo právě vedení školy a pedagogové, tak zřizovatel, tak zástupci rodičů.  
Mg. Podveský požádal členy ŠR, aby na příští schůzi školské rady přednesly svoje připomínky 
a požadavky, aby mohla nová koncepce rozvoje školy platit již od nového školního roku 2022-
2023. Zároveň požádal zástupce zřizovatele, aby návrhy pro Koncepci rozvoje školy 
konzultovali se zastupitelstvem obce. 
Ing. Kříž uvedl, členové že zastupitelstva k tomu budou vyzváni písemnou formou a dále 
navrhnul, aby byla stanovena schůze ŠR, na které by byla projednána pouze koncepce rozvoje 
školy. Termín bude upřesněn. Navržen je začátek května, po proběhnutí zápisu do 1. ročníku. 
Mgr. Podveská zmínila návrh na založení přípravné třídy v ZŠ Nové Bránice.  
Podnět pro založení této třídy musí podat zřizovatel na krajském úřadě. Schválení se uděluje 
na 1 školní rok.  
Ing. Kříž se dotázal na pedagogické zajištění pro tuto přípravnou třídu.  
Mgr. Podveský sdělil, že o otevření přípravné třídy by bylo rozhodnuto případně vždy při zápisu 
do ZŠ, na základě toho je možno přijmout další pedagogické pracovníky. 
Ing. Rýdlo se dotázal na stav možného otevření 5. ročníku.  
Mgr. Podveská sdělila, že oslovila rodiče žaček 4. ročníku, jelikož ze strany rodičů chlapců nebyl 
zájem o 5. ročník. Zpětnou vazbu od oslovených rodičů zatím neobdržela. 
Ze strany pedagogického sboru stále zájem o otevření 5. ročníku trvá. 
Dále proběhla diskuze o prvním i o pátém ročníku 2022-2023 V ZŠ Nové Bránice. 
Další diskuze proběhla o prezentaci dění v ZŠ a MŠ v obecním zpravodaji.  



 
 
15.  Parkovací místa pro zaměstnance školy 
Zástupci pedagogů upozornili na problém s parkováním v areálu školního pozemku. Na místě 
určeném pro parkování osobních aut zabírají místo osobní automobily nájemníků školního 
bytu – dle informací vlastní 4 automobily. Mgr. Podveská požádala, zda by buď nemohla být 
část travnaté plochy, kde automobily zaměstnanců školy parkují, být vysypána štěrkem, nebo 
zda by nemohla být zaměstnancům školy vyhrazena v blízkosti školy jiná místa k parkování, 
nebo zda by nemohla být v blízkosti školy vyhrazena místa k parkování pro automobily 
nájemníků školního bytu. 
Zástupci zřizovatele se pokusí domluvit s nájemníky školního bytu, aby nejméně používané 
automobily parkovaly na jiných místech (za hřbitovem, za školním pozemkem,…) Dále 
proběhne na obecní radě jednání o zasypání části travnaté plochy kamínky, aby v deštivém 
počasí parkující automobily nezapadávaly. 
 
16.  Diskuze 
V diskuzi Ing. Kříž představil studii na výstavbu nového pavilonu MŠ i s vizualizací. 
 
17. Závěr 
Schůze ŠR byla ve 20:05 ukončena. 
 
Zapsala Bc. Tereza Součková 
Schváleno:  
 
 
 
_________________________    _________________________ 
       Bc. Tereza Součková                         Mgr. Michaela Augste 


