
Zápis z jednání školské rady

Datum konání: 23. 5. 2022
Místo konání: Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov

Zástupci ZŠ: Mgr. Irena Dokoupilová, Mgr. Martina Hrdinová, Mgr. Hana Hlavatá
Zástupci zřizovatele: Prof. PhDr. Stanislav Balík Ph.D., Zdeňka Musílková, Marie Konečná
Zástupci rodičů: Mgr. Ehlerová Lenka, Mgr. Juřinová Pavla, Mgr. Sedláčková Barbora
Hosté: Mgr. Ilona Křivohlávková

Zasedání Školské rady zahájila Mgr. Sedláčková Barbora, přivítala všechny přítomné a seznámila je 
s programem zasedání školské rady.

Program:  
1) Rozpočet ZŠ na rok 2022
2) Různé

1) Rozpočet Základní školy Karla st. ze Žerotína Bludov na rok 2022   

Školská rada byla seznámena s rozpočtem Základní školy Karla st. ze Žerotína Bludov na rok 2022 v
členění nákladů a výnosů v hlavní a doplňkové činnosti. Ke vzneseným dotazům z řad rodičů bylo
podáno vysvětlení. 
Hlasováno. Školská rada bere rozpočet na vědomí.

3) Různé  

Mgr. Křivohlávková krátce pohovořila o chystaných investičních akcích zřizovatele, dále informovala,
že ceny energií jsou zatím fixovány. Dodavatelem tepla a teplé vody je společnost Obecní lesy Bludov
s. r. o., dodavatelem elektrické energie je Pražská plynárenská a. s.

Paní Juřinová se dotazuje, zda by se nemohly konzultačních hodin účastnit také děti a zda by tato
možnost nemohla být uvedena přímo i v pozvánce. Paní Ehlerové se tato myšlenka také zamlouvá.
Mgr.  Dokoupilová  sděluje,  že  se  občas  stane,  že  s rodiči  dítě  přijde  a  samotných konzultací  se  i
zúčastní.  Školská rada se shodla na tom, že by to nechala na dobrovolnosti  a na zvážení rodičů i
samotného dítěte.  Když  je  potřeba  něco  řešit  operativně,  rodič  i  dítě  je  pozváno do  školy  mimo
schůzky. 

Dále se paní Juřinová dotazuje, zda je již k dispozici manuál, který vytvořila a který rodičům prvňáčků
či dojíždějících žáků poskytne souhrn nejdůležitějších informací.  Mgr. Křivohlávková sděluje, že byl
poupraven a  rodiče  jej  dostanou za 3  týdny.  Paní  Juřinová  žádá  ještě  o  zveřejnění  na  webových
stránkách.

Paní Ehlerová poděkovala za moc hezký zápis prvňáčků, kterého se se synem zúčastnila. Současně se
dotazuje, zda byla pozvánka vyvěšena i v Mateřské škole Bludov. Mgr. Křivohlávková dodává, že
pozvánka byla do MŠ zaslána, visela u Kulturního domu Bludov, v Bohutíně, Chromči, v ZŠ Bludov,



byla na webových stránkách a v Bludovanu. (Dodatečně telefonicky ověřeno u paní ředitelky MŠ, že
zápis visel na nástěnce a že každý z rodičů dostal ještě osobní pozvánku k zápisu).

Mgr. Křivohlávková informuje, že by se v místech mezi oběma budovami ZŠ, kde je nyní zahrada
s altánkem, která je využívaná dětmi z družiny, ale i dětmi ze školy (k výuce), měl postavit skatepark.
Mgr. Křivohlávková i všichni učitelé s tím nesouhlasí a apelují na zřizovatele, aby zvážil vhodnost
tohoto umístění. Argumentuje tím, že jakmile by se skatepark postavil, došlo by k vyšší akumulací
tepla, ke zničení zeleně, došlo by ke znečišťování (chybějící WC, odpadky), zvýšené hlučnosti, což
není vhodné vzhledem k lokalitě vedle hřbitova. Nebrání se např. menšímu vzdušnému workoutovému
hřišti.

PhDr.  Balík  vysvětluje,  že  oba  původně  zamýšlené  záměry  ztroskotaly  na  nesouhlasu  majitelů
sousedních pozemků. Obec nevlastní tolik pozemků, které by odpovídaly požadovaným rozměrům a
současně by byly na vhodné pozici, tedy v blízkosti centra. 

Mgr. Ehlerová chápe argumenty obou stran. Pokud se skatepark postaví, rozhodně by měl mít nějaký
režim, určenou otevírací dobu, nejlépe i správce, který by se o vše staral. 

Mgr.  Dokoupilová  poukazuje  na  nevyužité  víceúčelové  hřiště.  Když  jde  s dětmi  v rámci  tělesné
výchovy  na  hřiště,  běžecká  dráha  je  obestavena  postavenými  překážkami  (kladina),  které  slouží
k tréninku hasičů.  Chápe, že dosahují  úspěchů a potřebují trénovat,  ale nemělo by to být na úkor
školních  dětí.  Domnívá  se,  že  by  mělo  být  hřiště  otevřeno  široké  veřejnosti,  samozřejmě  pod
dohledem správce. 

Padly návrhy, zda by nebylo možné postavit skatepark (nebo část aktivit) mezi budovou U2 a svahem
k ulici Nová dědina, či na víceúčelovém hřišti vedle vyasfaltované dráhy, vzadu v rozích, či místo
staré kotelny. 

Školská rada dává podnět k projednání v Radě obce, a to v bodech:

- otevření víceúčelového hřiště veřejnosti ve stanoveném režimu
- hledání jiné lokality (lokalit) pro umístění skateparku či jeho jednotlivých prvků 
- odstranění překážek z hřiště 

Mgr.  Křivohlávková  krátce  pohovořila  o  dětech  z Ukrajiny.  Celkem  je  na  škole  16  dětí,  část
z Bludova, někteří dochází z okolních obcí. Jsou rozmístěny prakticky od první až po devátou třídu, do
tříd  byly rozděleny podle věku.  Děti  se  účastní  výuky,  mají  dále  3-4 h týdně individuální  výuku
českého jazyka. Děti česky rozumí, výhoda je i znalost ruského jazyka, někdy pomůže překladač. Co
se týče hodnocení (známkování i slovní hodnocení), hodnotí se pokrok, takže žáci mohou dostat i
výbornou.  Výuka  českého  jazyka  je  připravena  také  pro  rodiče.  Zatím  z MŠMT  nepřišla  žádná
konkrétní metodika, jak postupovat v dalším školním roce, tak je vše na rozhodnutí ZŠ. 

Zasedání Školské rady bylo skončeno.

Zapsala: Marie Konečná



Schválila: Mgr. Sedláčková Barbora


