
Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 

Dne: 10. června 2013 
Přítomni: Gabriela Motlíčková 
 Milena Moudrá 
 Lenka Betášová 
 Vlastimil Helma 
 Mgr. Helena Chmelková 
 PaedDr. Stanislav Březina 
 Mgr. Jakub Janča 
 Mgr. Tomáš Šenkyřík 
 
Hosté: Ing. Jana Králová 
 
Omluvená nepřítomnost: Lenka Brázdová 
Zapisovatel: Lenka Betášová 
Ověřovatel zápisu: Milena Moudrá 
 

PROGRAM: 

1. Volba nového předsedy ŠR 
2. Vyhodnocení přijímacího řízení  
3. Příprava na nový školní rok 
4. Investice školy 
5. Různé 

 

1. Volba nového předsedy ŠR 

 
Jednání zahájila stávající předsedkyně ŠR  Gabriela Motlíčková, která vyzvala všechny přítomné 

k návrhům na nového předsedy ŠR.  Byl navržen kandidát: Lenka Betášová. 

Lenka Betášová souhlasila s navrženou kandidaturou. 

Hlasování: 7 pro 
  0 proti 
  1 zdržela 

Lenka Betášová byla zvolena novou předsedkyní Školské rady. 

 

 
2. Vyhodnocení přijímacího řízení  

 
V letošním školním bylo přijato na víceletá gymnázia z pátého ročníku ze 14 přihlášených celkem 7 

žáků. Na šestileté gymnázium se hlásila jedna žákyně sedmé třídy a byla přijata. 

 Z osmých tříd splnilo povinnou školní docházku sedm žáků a všichni byli přijati do učebních oborů 

SOU. Deváté třídy navštěvuje celkem 83 žáků. 21 žáků bylo přijato do učebních oborů, do studijních 

oborů zakončených maturitou odchází 61 žáků, 1 žák byl přijat ke studiu na čtyřleté gymnázium.  



 PaedDr. Březina také konstatoval, že situace v přijímání dětí na maturitní obory je alarmující, 
mnohdy bývají přijaty i děti se slabým prospěchem.  Některé odborné školy s učilištěm nabízí těmto 
slabým žákům z maturitních oborů během studia přechod do učebního oboru na téže škole. 

 
 
 

3. Příprava na nový školní rok 

 
40 žáků nastoupí do dvou prvních tříd, na prvním stupni ZŠ tak bude ve školním roce 2013/2014 

devět tříd. Asistenti pedagoga budou oproti čtyřem stávajícím posíleni na osm. Ředitelka školy 

přítomným rovněž sdělila, že navýšení školní družiny se z důvodu nedostatku prostor neuskuteční, 

počet zůstane na stávajících 100 místech. ZŠ by v roce 2013/2014 mělo navštěvovat 625 žáků.   

 
 

4. Investice školy 

 

Ředitelka informovala o rekonstrukci kotelny na Tyršově ulici, která bude zahájena 17. 6. 2013. 

Z volného prostoru, který vznikne ze současné kotelny je plánováno zbudování místnosti  pro 

volnočasové aktivity žáků 2. stupně. Ze školního bytu na Komenského ulici bude přes prázdniny 

zbudována jedna třída pro žáky na 1. stupni. Výhledově se projednalo, že z tělocvičny na Komenského 

ulici se pro posílení kapacity chystá zbudování dvou nových tříd. 

Ředitelka školy ukázala členům Školské rady nově zrekonstruovaná sociální zařízení v budově na 

Tyršově ulici a předložila fotodokumentaci konfrontující původní nevyhovující stav a stav po 

rekonstrukci. Informovala také o žádosti směrované zřizovateli na navýšení rozpočtu na údržbu školy 

v částce 200.000,- Kč.  

Po zimních měsících byly zjištěny nedostatky v izolaci budovy na Tyršově ulici v návaznosti na loňské 

zateplení. Tyto nedostatky budou odstraněny v rámci reklamace.  Firma Interstav s.r.o. ,  která 

zateplení prováděla  přislíbila kladné vyřízení.  

Školská rada byla provedena nevyhovujícími prostorami v budově 1. stupně na Coufalíkově nám.  

Závady se týkají především netěsnících oken, vlhkosti stěn a následným likvidacím plísní, havarijnímu 

stavu topení a radiátorů, zbytečně vysokých a chladných místností, které mají nedostatek osvětlení,  

zastaralé sociální zařízení se studenou vodou. S investicí do rekonstrukce budovy se v současné době 

nepočítá z důvodu plánované přístavby na Tyršově ulici. Na škole se počítá v současné chvíli pouze 

s nejnutnější údržbou uvnitř budovy pro zajištění kvalitní výuky a hygieny dětí. 

 

 

5. Různé 

 

Starosta informoval ředitelku školy o nabídce z Úřadu práce, k využití osob hlášených na veřejně 

prospěšné práce – možnost využití na údržbu školy.  



 

 
 
 
 
 

V Židlochovicích 10. 6. 2013 
 
 
 
………………………………………………………..    …………………………………………………………. 
Zapsala: Lenka Betášová     Ověřila: Milena Moudrá  


