Zápis č. 1/15
z jednání školské rady konané dne 6. ledna 2015 v prostorách školy
v Ochozi u Brna
Přítomni:
za obec: Mgr. Ondřej Mlejnek, Mgr. Libor Mikulica, Luboš Polák,
za školu: Mgr. Jana Heršálková, Mgr. Vlasta Hladíková, Mgr. Karla Junáková,
za rodiče: Mgr. Jana Nesvadbová, Mgr. Eva Drochytková, Mgr. Silvie Suchomelová
Host: Mgr. Jozef Martečík
Program:
1.
Zahájení
2.

Volba předsedy školské rady (déle též „ŠR“)

3.

Řešení nedostačujících prostor školní budovy
3a. Informativní schůzka pro rodiče
3b. Nouzové řešení rozšíření školních prostor – podnět obci
3c. Plán pro definitivní rozšíření školních prostor – podnět obci

4.

Různé a závěr

Průběh jednání
1. Zahájení
Schůzi zahájil v 18:10 hodin pan ředitel Martenčík, přivítal a představil všechny přítomné členy ŠR,
seznámil členy ŠR s úlohou ŠR a vyzval je k volbě předsedy/předsedkyně ŠR a zapisovatele/
zapisovatelky.
2. Volba předsedy rady školy
Na předsedkyni ŠR byla navržena J. Nesvadbová a E. Drochytková. Předsedkyní ŠR byla počtem
8 hlasů zvolena E. Drochytková, která se ujala vedení schůze. Zapisovatelkou byla počtem 9 hlasů
zvolena J. Nesvadbová.
3. Řešení nedostačujících prostor školní budovy
3a. Informativní schůzka pro rodiče
Odsouhlasen návrh na uspořádání informativní schůzky pro rodiče předškoláků a školáků, týkající
se – vysvětlení situace a nastínění možných řešení úprav školy tak, aby mohl být zachován provoz
5ti tříd. Schůzky by se měla zúčastnit paní starostka, některý ze členů zastupitelstva a ŠR a pan
ředitel. Konání schůzky – druhá polovina ledna. Organizací schůzky pověřen pan ředitel.
3b. Nouzové řešení rozšíření školních prostor – podnět obci
Dle informací pana ředitele by mělo nastoupit od září 2015 okolo 19 dětí do 1. třídy. Momentálně
škola nedisponuje prostory, kam by mohla nově příchozí děti umístit, chybí jedna učebna.
Všichni členové ŠR se shodli na tom, že fungující škola by měla být prioritou obce a proto nesmí
dojít k situaci, kdy bude nutné děti, které chtějí nastoupit do ochozské školy, z kapacitních důvodů
odmítat. Z důvodu nedostatku času – třída musí být nachystána do září 2015, se členové ŠR shodli
na podání podnětu obci - návrh nouzového řešení, které by mělo trvat pouze do doby obcí
plánovaného rozšíření školní budovy. ŠR obci navrhuje rozdělit poslední dvojtřídku

na samostatné třídy a zřídit novou učebnu ze stávající „herny“, která se nachází za učebnou
současné 2. třídy. Z důvodu její velikosti by sem byla následně přesunuta třída s nejnižším počtem
žáků. Nutné by byly stavební úpravy v podobě zazdění vchodu mezi třídami – otázku stavebních
úprav osvětlí obci pan Polák spolu s panem ředitelem, budou-li nutné i případné úpravy s ohledem
na hygienické předpisy. Současně, v případě, že obec rozhodne o rozdělení poslední dvojtřídky,
které je dle ŠR (vzhledem na doložená čísla o počtech předškoláků v MŠ nejen na příští, ale i
následující roky) nevyhnutelné, bude zřejmě třeba navýšit i pedagogický stav o 1 učitele – toto obci
blíže zdůvodní pan ředitel.
3c. Plán pro definitivní rozšíření školních prostor – podnět obci
V případě, že nedojde ke schválení dotace na rozšíření školní budovy podané v srpnu roku 2014,
bude třeba podat novou žádost, na které je školská rada připravena intenzivně spolupracovat; nechť
je již nyní bráno jako podnět ŠR obci. Pan Mlejnek se zavázal zjistit termín a podmínky podávání
žádostí o dotace. ŠR se dohodla, že z důvodu do budoucna neudržitelného kapacitního stavu budovy
ZŠ, je nutné začít na otázce definitivního rozšíření školní budovy pracovat co nejintenzivněji,
přičemž jedinou možnou variantu vidí ŠR v přestavbě a přístavbě školy – vybudování kvalitní
mírně naddimenzované pětiletky s širším využitím. Panem Mlejnkem bylo přislíbeno, že ze strany
obce bude mít otázka řešení této problematiky prioritní postavení.
Rada jednomyslně podpořila záměr obce o vybudování multifunkčního sportoviště pro děti
a všechny občany obce na pozemcích mezi školou a školkou. Z řad zastupitelů bylo přislíbeno,
že zastupitelstvo začne v horizontu dvou měsíců intenzivně jednat s majiteli přilehlých pozemků
o jejich odkupu. Pokud se majitelům pozemků předloží jasný návrh, jak budou vykoupené pozemky
využity – sportoviště – zvýší se tím šance, že odprodej z jejich strany proběhne.
7. ledna 2015 pan Mlejnek dohodne informativní schůzku s paní starostkou a panem ředitelem,
na které by se měly dohodnout další kroky, současně na ní budou projednány shora uvedené
podněty školské rady a předány k řešení zastupitelstvu obce.
4. Různé a závěr
Další schůzi rady školy svolá dle potřeby předsedkyně rady paní Drochytková. Jednání ŠR bylo
ukončeno ve 20:00 hodin.
Zápis vyhotovila: J. Nesvadbová
Ověřila: E. Drochytková

-

