
Zápis č. 1/2018
ze zasedání Školské rady Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště, 
Komenského 350, příspěvková organizace, konané dne 18.4.2018

Místo zasedání: sborovna Základní školy UNESCO
Přítomni:
za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Mgr. Jana Majzlíková 
p. Gabriela Píšťková 
Mgr. Tereza Grufíková

za pedagogické pracovníky:
Mgr. Dagmar Janásová 
Mgr. Lenka Machová 
Mgr. Jiří Silný

za zřizovatele:
Ing. Zdeněk Procházka 
Ing. Jiří Durďák 
Ing. Petra Křiváčková

Hosté: Mgr. Jan Vorba, ředitel školy

PROGRAM:

1. Úvod, schválení programu

2. Určení zapisovatele

3. Schválení jednacího řádu

4. Volba předsedy a místopředsedy školské rady

5. Způsob informování pedagogických pracovníků a zákonných zástupců nezletilých 
žáků o činnosti školské rady

6. Rozbory hospodaření za rok 2017

7. Reforma financování regionálního školství od 01.01.2019 a její dopad na školu

8. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018, získané finanční prostředky 
z rozvojových programů a projektů

9. Informace o realizovaných projektech v tomto školním roce, nové schválené 
projekty, rozvojové programy a dotace

10. Camgridge English Schools, příprava žáků na jazykové zkoušky, inovace SVP



11. Akce školy - uskutečněné a plánované, zahraniční výjezdy uskutečněné a plánované

12. Informace o prováděných a plánovaných opravách školy a jejího okolí, přijatá 
preventivní bezpečnostní opatření, organizace vyučování během rekonstrukce hlavní 
budovy

13. Informace o přípravě příštího školního roku

14. Usnesení

15. Závěr a návrh termínu příštího jednání

1. Úvod
Mgr. Jan Vorba, ředitel ZŠ přivítal všechny přítomné. Rada města Uherské Hradiště dne 
14.12.2017 usnesením č. 1190/72/RM/2017 ze dne 14.12.2017 vzala na vědomí 
výsledky voleb do školské rady ZŠ UNESCO za zákonné zástupce nezletilých žáků a za 
pedagogické pracovníky a jmenovala na nové funkční období od 1.1.2018 do 
31.12.2020 členy školských rad za zřizovatele.
Pan ředitel požádal o schválení programu jednání školské rady. Školská rada souhlasila 
s navrženým programem.

2. Určení zapisovatele
Zapisovatelkou byla navržena Ing. Petra Křiváčková. Hlasováním byl návrh 
jednohlasně přijat.

3. Schválení jednacího řádu
Mgr. Jan Vorba předložil školské radě návrh Jednacího řádu. Jednací řád byl 
jednomyslně schválen.

4. Volba předsedy a místopředsedy školské rady
Mgr. Jana Majzlíková byla navržena na předsedkyni školské rady, Mgr. Dagmar 
Janásová na místopředsedkyni školské rady. Proběhlo hlasování - všemi členy byla 
jednomyslně schválena předsedkyní školské rady Mgr. Jana Majzlíková 
a místopředsedkyní školské rady Mgr. Dagmar Janásová.

5. Způsob informování pedagogických pracovníků a zákonných zástupců 
nezletilých žáků o činnosti školské rady

Pedagogičtí pracovníci jsou informováni pravidelně na pedagogické radě, zákonní 
zástupci pomocí webových stránek školy, na schůzkách SRPD.

6. Rozbory hospodaření za rok 2017

Mgr. Jan Vorba informoval přítomné členy školské rady o výsledcích hospodaření za 
rok 2017. Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 skončilo zlepšeným 
hospodářským výsledkem ve výši 79 010,76 Kč, příspěvek zřizovatele byl poskytnut ve 
výši 4 431 100 Kč. Mimo finanční prostředky poskytnuté v rámci provozního příspěvku



zřizovatele, organizace čerpala dotaci na přímé vzdělávání Zlínského kraje ve výši 
28 301 375 Kč. Škola čerpala také dotace - v celkové výši 918 705,20 Kč - dotace na 
realizaci projektu v rámci operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání, projekt „Po 
stopách totalitních režimů 20 století projekt Ekosystém lužního lesa v proměnách 
času“, dotace Úřadu práce na dotované místo 286 399 Kč. Škole se daří zlepšovat 
hospodaření školy pomocí doplňkové činnosti, díky tomu jsou i zlepšovány podmínky 
pro pracovníky a žáky školy.

7. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018, získané finanční prostředky z 
rozvojových programů a projektů

Závazné ukazatele přímých výdajů na rok 2018 - NIV celkem (prostředky vč. odvodů) 
30 522 423 Kč. Škola má nyní optimálně nastavenu organizaci výuky, z toho důvodu vychází. 
V letošním roce MŠMT rozepsalo pomocí celorepublikových normativů o 1 mid. Kč méně KÚ, 
proto je i méně prostředků na nenárokové složky mezd.

8. Reforma financování regionálního školství od 01.01.2019 a její dopad na 
školu

Školy musí počítat s touto změnou již od září 2019, bohužel dnes neví ředitelé, kolik 
budou moci odučit hodin, kolik zaměstnat pracovníků, atd. Už nyní si škola připravuje 
organizaci výuky na příští rok. Legislativně není změna financování zatím dokončena, 
existuje proto i míra nejistoty, ředitelé si sice mohou pomocí tzv. PHMaxu - tedy 
stanovením hodnoty dle počtu žáků/třída- spočítat kolik budou moci mít pracovníků, 
ale nespočítají si finanční vyčíslení, stále se jedná o předběžnou kalkulaci. Z tobo 
pohledu reforma financování výhodná pro tuto školu není, třídy jsou maximálně 
naplněny, proto je pro školu výhodnější financování na žáka.
Už nyní škola přijala asi 55 žádosti o přijetí do 6. třídy od příštího roku, třídy jsou po 30 
žácích a škola už není schopna vyhovět dalším žádostem, proto rodiče žádají o přijetí už 
do nižších ročníků.
Ředitel školy současně hovořil i o výsledcích zápisů do 1. tříd. Předpokládaný počet 
dětí, které měly přijít k zápisu ze spádového obvodu dle matriky - mělo být 36. 
K zápisu přišlo 66 dětí, 13 žádá o odklad. Z 53 dětí , které by měly nastoupit od 1. 9. 
2018 je ze spádového obvodu pouze 16 dětí a z nich ještě polovina dětí má trvalé 
bydliště na adrese: Masarykovo náměstní 19, Uh. Hradiště (tedy tzv. na „ůřadě“). 
Ředitel školy navrhuje, aby případná nová výstavba v oblasti školy byla zohledněna v 
OZV o školských obvodech - tedy přičleněna do jejich spádového obvodu.

9. Informace o realizovaných projektech v tomto školním roce, nové schválené 
projekty, rozvojové programy a dotace

Mgr. Jan Vorba informoval přítomné členy školské rady o úspěšném podání a realizaci 
několika rozvojových programů MŠMT i dalších projektů. Přehled projektů a rozvojových 
programů na školní rok 2017/2018 je na www školy.



10. Cambridge English Schools

Mgr. Jan Vorba informoval průběhu zkoušek v rámci Cambridge English Schools, 
přípravě slavnostního předávání certifikátů, o přípravě velkém zájmu ní 
Cambridgeských zkoušek. V příštím roce budou mít žáci možnost dělat státní zkoušku i 
z německého jazyka. Žáci jsou úspěšní v jazykových soutěžích. Ke státním zkouškám 
jde nyní 70 žáků, slavnostní předání certifikátů se uskuteění 19.9.2018, kterého by se 
měl zúčastnit pan Václav Klaus, ml.

11. Akce školy - uskutečněné a plánované, zahraniční výjezdy uskutečněné a 
plánované

Mgr. Jan Vorba informoval o plánovaných i uskutečněných akcích školy - školy 
v přírodě, školní výlety, výměnné pobyty žáků, příprava zahraničních výjezdů žáků, 
atd. Administrativně náročné, ale jezdí všechny děti, hodně výletů je do Prahy.

12. Informace o prováděných a plánovaných opravách školy a jejího okolí, 
přijatá preventivní bezpečnostní opatření + přijatá bezpečnostní opatření 
v souladu s Minimálním standardem bezpečností vydaným MŠMT

Škola bude procházet od 6/2018 do 8/2018 rozsáhlou rekonstrukcí - 1. část - sítě, sociální 
zařízení, výtah, osvětlení, mění se i některé dispoziční řešení, atd. Z tohoto důvodu se škola 
z hlavní budovy stěhuje do budovy SŠPHZ.

V souvislosti s rekonstrukcí budovy, tedy z organizačních a provozních důvodů budou 
zrušeny plánované třídních schůzky a konzultační hodiny dne 12. června. Rodiče mají 
možnost využít konzultační hodiny pedagogů v průběhu měsíce května.

Byl vznesen návrh ze strany členů školské rady, aby se snížila četnost rodičovských 
schůzek - např. na dvě třídní schůzky za rok. Pan ředitel navrhuje, že v příštím školním 
roce budou naplánovány 3 třídní schůzky + konzultační hodiny.

13. Informace o přípravě příštího školního roku

Bližší informace budou sděleny na srpnovém jednání školské rady.

14. Usnesení

Usnesení ze zasedání ŠR ze dne 18. 4. 2018 č. 1/2018:

Školská rada schvaluje:
• Ustanovení zapisovatelky - Ing. Petra Křiváčková
• Jednací řád
• Zvolení předsedkyně - Mgr. Jany Majzlíkové, místopředsedkyně 

Dagmar Janásové
Mgr.



školská rada bere na vědomí:

• Výsledky hospodaření za rok 2017
• Informace ředitele školy - o rozpočtu přímých výdajů na rok 2018, o získaných 

finančních prostředcích z rozvojových programů, realizovaných i nových 
projektech, zkouškách Cambridge English Schools, akcích školy, o 
uskutečněných i plánovaných opravách školy a okolí, snížení počtu třídních 
schůzek v dalším školním roce

• Uskutečnění příštího jednání školské rady 29. 8. 2018 ve 14.30 h

15. Závěr a návrh termínu příštího jednání

Závěrem předsedkyně i ředitel školy poděkovali všem přítomným a ukončili 1. jednání 
školské rady.

Další jednání se uskuteční 29. 8. 2018 ve 14.30 h.

Uherské Hradiště dne 30.4.2018

Zapsala: Ing. Petra Křiváčková, zapisovatelka ŠR

Schválila: Mgr. Jana Majzlíková, předsedkyně ŠR €/
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