
Zápis z jednání Školské rady ZŠ Kobylí 

č. 4 (1/2020) 

Datum: 14. 5. 2020 v 18:00 hodin 

Místo konání: sborovna ZŠ Kobylí 

Přítomni:  Marta Pešová, Markéta Otáhalová, Marie Ondrušová, Viktor Čiháček, Jan Hladůvka, Jiří Možný 

Omluveni: Zlata Lejsková, Pavla Bukovská. Zdeňka Pálenská 

Program: 1. Zahájení 

                  2. Schválení programu, jmenování zapisovatelky 

                  3. Seznámení se závěrečným vyúčtováním SRPDŠ za rok 2019 

                  4. Seznámení se závěrečným účtem ZŠ za rok 2019 

                  5. Různé 

                  6. Závěr                  

Průběh jednání: 

1. Předseda školské rady Viktor Čiháček zahájil zasedání školské rady      

    

2. Školská rada schválila předložený program bez připomínek, zapisovatelkou byla jmenována Marta 

Pešová. 

UŠR04/01 Školská rada schválila program jednání školské rady. 

 

3. Ředitel školy Vlastimil Janda seznámil přítomné se závěrečným vyúčtováním fondu SRPDŠ za rok 2019. 

UŠR04/02  Školská rada schválila závěrečné vyúčtování SRPDŠ za rok 2019. 

 

4. Ředitel školy Vlastimil Janda seznámil přítomné se závěrečným účtem ZŠ za rok 2019.  

UŠR04/03  Školská rada schválila závěrečný účet ZŠ za rok 2019.  

 

5. Různé: 

a) Vlastimil Janda informoval přítomné o současné situaci ve škole. Zabezpečení domácí výuky žáků, 

organizace výuky žáků devátých ročníků a příprava výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020. 

 

b) Jiří Možný požádal o podrobnější informace k organizaci výuky od 25. 5. 2020. 

V. Janda – docházka do školy bude pro žáky 1. stupně dobrovolná. Nepřítomnost se nebude 

započítávat do absence. Klasifikace na konci školního roku bude vycházet především z výsledků 

v prvním pololetí školního roku a z práce v únoru a březnu.  

 

c) V. Janda informoval o prováděných úpravách ve škole. Ve spolupráci s obcí byla zmenšena rampa 

u jídelny a vybudován chodník. V současné době probíhá výměna podlahy v jídelně, úprava 

výdajového okénka, čipování. Pan učitel Horáček buduje ve spolupráci s technickými službami 

pergolu na školním hřišti. Byla provedena údržba školního hřiště dosypáním písku na celou plochu. 

V těchto dnech byl vybaven kabinet matematiky novým nábytkem a zbudována podlaha. Pan 



školník upravuje skříně u žáků čtvrtého ročníku. Pan Marcel Mazáč ve spolupráci se školou tiskne 

ochranné štíty. Na pomoc jsou mu především paní vychovatelky školní družiny. Na hlavní 

prázdniny je připravena rekonstrukce elektroinstalace na přístavbě školy. 

 

d) M. Pešová informovala o přijímacím řízení na střední školy. Žáci, kteří se hlásili na učební obory, 

jsou již v těchto dnech přijati, ostatní se připravují na přijímací zkoušky. Stoupá zájem o studium 

na gymnáziích. Dívky se hlásí do zdravotních oborů a u chlapců převažují informační technologie. 

V. Čiháček vznesl dotaz k organizaci návštěvy žáků 9. ročníku na IPS ÚP Břeclav. M. Otáhalová 

vysvětlila průběh návštěvy a zhodnotila ji jako velmi přínosnou pro žáky.  

 

e) J. Možný se zajímal o to, zda odchází na víceletá gymnázia i žáci z pátého ročníku. V. Janda – 3 žáci 

si podali přihlášku na víceleté gymnázium. 

 

f) Ředitel školy dále informovat o tom, že se nám na příští školní rok již přihlásilo 5 nových žáků ke 

školní docházce. 

 

 

6. Předseda školské rady ukončil zasedání. 

 

Přílohy : 

Prezenční listina 

Závěrečné vyúčtování SRPDŠ 

Závěrečný účet ZŠ za rok 2019 

 

Zapsala: Marta Pešová                                                       Ověřil: Viktor Čiháček, předseda školské rady 

 

 

 

 

               

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                            


