
 

Zápis z 7. schůze Školské rady, zřízené při Jubilejní ZŠ 

Masarykově a MŠ Nové Bránice dne 15.11.2022 

Přítomni:  
Zástupci pedagogických pracovníků – Mgr. Kateřina Podveská, Mgr. Michaela Augste 
Zástupci zákonných zástupců žáků – Ing. Martin Kališ, Ing. Luděk Rýdlo 
Zástupci zřizovatele – Mgr. Tomáš Holý, Ing. Pavel Jurajda, Ph.D. 
Hosté: Mgr. Radek Podveský, Ing. Jiří Kříž, Bc. Tereza Součková 
 
Schůze školské rady byla řádně a včas svolána Bc. Terezou Součkovou. 
Zahájení: 17:00 
 
Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Volba předsedy školské rady 
3. Diskuse 
4. Závěr  
 
1. Zahájení 
Zahájení proběhlo v 17:00. Bc. Terezou Součkovou byli představeni noví členové školské řady 
z řad zřizovatele, jenž byli do této rady nominováni zastupitelstvem obce po volbách. 
Dosavadní členové (Bc. Tereza Součková a Ing. Jiří Kříž) se rozloučili a poděkovali za všem 
členům školské rady. 
 
2. Volba předsedy školské rady 
Proběhla řádná volba předsedy školské rady pro zbytek období 2021-2024. Navržen byl Mgr. 
Tomáš Holý. 
 
Hlasování : 5 pro 0 proti 1 se zdržel 
 
Usnesení č.1: Předsedou školské rady zřízené při Jubilejní ZŠ Masarykově a MŠ Nové Bránice 
pro zbytek období 2021-2024 byl zvolen Bc. Mgr. Tomáš Holý. 
 

3. Diskuse 
- Ing. Martin Kališ se z časových důvodů vzdává funkce člena školské rady. Do funkce byl zvolen 
rodiči.  
Na základě tohoto rozhodnutí je nutné vypsat doplňující volby na zástupce ze strany rodičů. 
Vypsáním těchto voleb je v pravomoci ředitele školy, dle platného volebního řádu. 
 
- Mgr. Tomáš Holý - dotaz ohledně stávající koncepce rozvoje školy.  
Ředitel školy čeká s vypracováním tohoto dokumentu na podněty ze strany zřizovatele a 
rodičů prostřednictvím zástupců ve školské radě. 
 
- Mgr. Tomáš Holý  - dotaz na pana ředitele a školský sbor ohledně požadavků na ozvučení či 
jiné věci při akci rozsvěcování vánočního stromu dne 27. listopadu 2022. 



 
Ředitel školy nemá žádné speciální požadavky. Mgr. Kateřina Podveská v diskusi uvedla, že 
ozvučení by bylo na místě. Členové školské rady z řad zřizovatele přislíbili ozvučení pro 
vystupující žáky. 
 
- Mgr. Tomáš Holý – dotaz na pana ředitele ohledně nákupu hygienických potřeb pro školu. 
Mgr. Radek Podveský uvedl, že dle vyjádření ČŠI není již možné, aby hygienické prostředky 
nosili samotní žáci. Hygienické prostředky se budou hradit z provozních prostředků školy. 
 
- Mgr. Radek Podveský – upozornění na chybějící revize dřevěných prvků na školní zahradě. 
Ing. Jiří Kříž pošle vyjádření. Mgr. Tomáš Holý se zeptal ředitele školy, zda-li má nějaký dotační 
program, ze kterého by se dali nové prvky pořídit či nějakou vizi. Ředitel žádný dotační 
program nehledá a žádnou vizi nemá. Zdůvodnil to tím, že zřizovatel své záměry ohledně školy 
a školní zahrady řeší sám, a se školou je nijak nekonzultuje. V minulosti ředitel školy nechal 
zpracovat projekt na kompletní obnovu herních prvků na školní zahradu vč. hřiště s umělým 
povrchem, tento projekt nebyl zřizovatelem přijat. 
 
 
- Mgr. Radek Podveský – návrh na úpravu části sklepních prostor na skladové prostory. 
Zástupci zřizovatele s tímto seznámí stavební komisi obce, která situaci prozkoumá a navrhne 
řešení. 
 
- Ing. Martin Kališ – absence fotek na webu školy. 
Mgr. Radek Podveský odmítá zveřejnit fotografie ze života školy na webu, dokud nebude 
vypracována a podepsána dohoda ohledně GDPR mezi školou a zřizovatelem dle vyjádření 
pověřence pro ochranu osobních údajů. Jakmile dohoda bude, bude moci škola poskytovat 
fotografie zřizovateli ke zveřejnění v tištěném periodiku. 
 
- Mgr. Kateřina Podveská – informace ohledně projektového dne na radnici obce. 
Mgr. Tomáš Holý – dotaz ohledně možnosti vystavení prací žáků v budově radnice. Na radě 
obce tuto možnost projedná a zajistí prostory. Jakmile bude vše přichystáno, bude kontaktovat 
Mgr. Kateřinu Podveskou. 
 
- Ing. Luděk Rýdlo – připomínka, že veškeré zamýšlené body a otázky na školskou radu by měli 
být zaslány předem, aby se mohli ostatní členové školské rady mohli připravit. 
Pro příště se již tato situace nebude opakovat. 
  
5.  Závěr 
Schůze ŠR byla v 19:00 ukončena. 
 
Zapsal: Mgr. Tomáš Holý 
 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
Mgr. Tomáš Holý                  Mgr. Kateřina Podveská 


