
 

Zápis z 6. schůze Školské rady, zřízené při Jubilejní ZŠ 
Masarykově a MŠ Nové Bránice dne 30.08.2022 

Přítomni:  
Zástupci pedagogických pracovníků – Mgr. Kateřina Podveská 
Zástupci zákonných zástupců žáků – Ing. Martin Kališ, Ing. Luděk Rýdlo 
Zástupci zřizovatele – Ing. Jiří Kříž, Bc. Tereza Součková 
Omluveni – Mgr. Michaela Augste 
Hosté: Mgr. Radek Podveský, Bc. Radka Tondlová 
 
Schůze školské rady byla řádně a včas svolána Bc. Terezou Součkovou. 
Zahájení: 17:00 
 
Program jednání: 
1. Informace k zahájení školního roku 
 
Mgr. Podveský sdělil přítomným, že od září by mělo nastoupit 20-21 žáků. Přesný počet bude 
znám až 01.09.2022 podle skutečného nástupu žáků do školy.  
Do MŠ nastoupí 26 dětí, během podzimu bude kapacita naplněna na 28 dětí.  
Ing. Kříž podal informaci o objednávce multifunkční tabule pro ZŠ, jejíž dodání proběhne po 
20.9.2022 a také zástupci zřizovatele předali zástupcům pedagogů multifunkční síť na školní 
hřiště. 
Bc. Tondlová vznesla dotaz na stav herních prvků na školní zahradě – prvky by měly být 
opraveny před začátkem školního roku, ale termín byl stanoven pouze domluvou. Dále 
požádala o výměnu písku na pískovišti. Mgr. Podveský dodal, že je třeba zajistit certifikovaný 
písek z Bratčické pískovny. Zástupci zřizovatele přislíbili zajištění nového písku.  
Bc. Součková vznesla dotaz na Mgr. Podveského, zda by mohl sdělit nějaké podrobnosti 
k přestupu žáka 3. ročníku na jinou základní školu. Mgr. Podveský sdělil, že o této skutečnosti 
nevěděl a nemá tedy k tomu další informace.  
Dále se Ing. Rýdlo dotazoval na možnosti zavedení kroužků. Zástupci pedagogů bylo sděleno, 
že se o skutečnosti, že je po změně zřizovací listiny, možné zavést v ZŠ kroužky, dozvěděli 
koncem června, a proto tedy o zavedení kroužků teprve proběhnou debaty a budou osloveni 
dobrovolníci z řad občanů Nových Bránic.  
Mgr. Podveská vznesla dotaz na zástupce zřizovatele kvůli nákladům na pořízení nových 
učebních pomůcek. Mgr. Podveský dodal, že bude třeba požádat ze strany školy o navýšení 
příspěvku z rozpočtu obce. V rámci žádosti o navýšení budou zohledněny také náklady na 
školní učební pomůcky, pořízení nového vybavení pro děti MŠ, zvýšené provozní náklady a 
ceny energií. Žádost bude projednána na nejbližší chůzi Rady obce Nové Bránice.  
Bc. Tondlová informovala o dvou dírách v plotě na školní zahradě. Dále upozornila na 
stávající problém se zavíráním brány na školní zahradě. Zástupci zřizovatele přislíbili opravu 
plotu před začátkem školního roku a v nejbližší době přidělání petlice na bránu.  
Dále Bc. Tondlová zmínila potřebu instalace zvonku na bránu, který by byl připojený do 
školní kuchyně kvůli příjezdu dodavatelů. Zástupci zřizovatele přislíbili pořízení zvonku. 
 
5.  Závěr 
Schůze ŠR byla v 17:35 ukončena. 



 
 
Zapsala: Bc. Tereza Součková 
 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
Bc. Tereza Součková                  Ing. Jiří Kříž 


