
Zápis z 2. zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Ludvíka Očenáška Dolní Bělá 

konané dne 25. 8. 2021 v budově základní školy 

 

Přítomni: Mgr. Jiří Hladík – ŘŠ, pí Vendula Chárová – zástupce zřizovatele, Ing. Lenka Svobodová 

– zástupce zákonných zástupců, Mgr. Ludmila Čechová – zástupce pedagogických 

pracovníků školy 

 

Program:  1) Prohlídka školy (kapacita školy, vnitřní i vnější prostory školy) 

2) Financování školy (podklady by měla dodat paní Chárová) 

3) Projekt Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) 

4) Diskuse 

  

Průběh jednání: 

1) Prohlídka školy  

    Z časových důvodů se neuskutečnila.  

2) Financování školy   

     Pí Chárová seznámila členky školské rady se způsobem financování ze strany zřizovatele; předložila 

údaje o hospodaření ZŠ a MŠ Dolní Bělá Ludvíka Očenáška, p. o. za období od 1. 1. 2020–31. 12. 

2020 a dále za období od 1. 1. 2021–30. 6. 2021. 

Pí Svobodová požádala pí Chárovou o poskytnutí informace, jaký příspěvek na provoz školy obdržela 

obec Dolní Bělá do svého rozpočtu (od státu a od spádových obcí) v posledních 5 letech a jaká částka 

byla skutečně na školu vynaložena. Pí Chárová tento požadavek zkonzultuje s finanční účetní obce a o 

výsledku informuje ostatní členky školské rady na příštím zasedání. 

3) Projekt Komunitní plánování sociálních služeb  

     Na základě upozornění jednoho z rodičů na možnost využití projektu k zajištění volnočasových aktivit 

(kroužky pro děti v době od skončení vyučování do odjezdu domů) jsme se seznámili se zadáním 

projektu, ale ze zadání vyplývá, že se přímo školní problematiky netýká a volnočasovou problematiku 

dětí mimo nízkoprahová zařízení neřeší. 

4) Doplněk školního řádu č. 2  

   ŘŠ zaslal členkám ŠR návrh na úpravu školního řádu (doplněk č. 2 – Průběh, pravidla a hodnocení 

distanční výuky). ŠR projednala návrh doplňku a navrhla následující změny: 



Větu „Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční 

výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce.“ 

formulovat takto: „Nelze-li při distančním vzdělávání realizovat vzdělávání v rozsahu 

plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém 

jazyce, matematice a cizím jazyce.“ 

Dále větu v kapitole Chování žáka na str. 5 „V celém prostoru školy a při všech akcích školou 

pořádaných je přísně zakázáno pořizovat jakékoliv audio, video nebo kombinované nahrávky bez 

předchozí domluvy s učitelem/učitelkou.“ upravit takto: V celém prostoru školy, při výuce a při 

všech akcích školou pořádaných je přísně zakázáno pořizovat jakékoliv audio, video nebo 

kombinované nahrávky bez předchozí domluvy s učitelem/učitelkou.  

ŠR po provedení výše uvedených změn školní řád schvaluje. 

5) Strategický plán rozvoje školy na období 2021–2023  

    ŘŠ zaslal členkám ŠR Strategický plán rozvoje školy na období 2021–2023. Členky se se Strategickým 

plánem seznámily; na základě podnětu pí Chárové by bylo vhodné se k návrhu vyjádřit až poté, co se i 

ostatní členové zastupitelstva seznámí s plánem a bude sděleno stanovisko ze strany zřizovatele 

(tabulka Priorita D: Rozvoj školy v kapitole 7.4 Další potřeby rozvoje školy). 

6) Diskuse: 

a) Financování školy  

   Pí Chárová ve stručnosti objasnila členkám školské rady zamítnutí dotačního titulu na projekt 

rekonstrukce WC. Důvodem zamítavého stanoviska jsou vlastnické vztahy k pozemkům pod školou, 

které jsou v současné době ze strany obce Dolní Bělá v řešení.  

Pí Svobodová nadnesla problém zvýšeného příspěvku obcím tvořící společný školský obvod (více jak 

dvojnásobná částka oproti předchozím obdobím). Pí Chárová vysvětlila, že se jedná o částku 

vypočítanou ze skutečných výdajů dle příslušného odstavce uzavřené dohody a seznámila ostatní 

členky s reakcí některých obcí na toto navýšení. Na to konto pí Svobodová požádala pí Chárovou o 

informaci, jak je s příspěvkem obcí naloženo (viz bod 2). 

b) Kapacita ZŠ 

    Ředitel školy předložil doklad o úpravě kapacity ZŠ. I přes snížení z původních 450 žáků na 381 žáků, 

je i do budoucna kapacita ZŠ dostatečná. 

c) Kapacita MŠ  

   Kapacita MŠ je dlouhodobě nedostatečná, nepomohlo ani zřízení 2 dalších tříd v prostorách ZŠ. 

Navýšení kapacity formou výstavby nových tříd ze strany zřizovatele není v krátkodobém horizontu 

reálné.  

    Pí Chárová poukázala na dlouhodobý problém nedostatečné kapacity mateřské školy pro děti občanů 

Dolní Bělé (ne všechny dolnobělské děti jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání). Pí Chárová 

přednesla myšlenku zrušení společného školského obvodu, čímž by se nepřijímání dolnobělských dětí 

vyřešilo. 



 Pí Čechová upozornila na možný finanční dopad tohoto řešení – obce ze současného společného 

školského obvodu by mohly smluvně určit jinou školu jako spádovou a tím by mohlo dojít ke snížení 

počtu žáků školy (základní) a tím i snížení finanční částky zřizovateli školy (Obec Dolní Bělá); při 

poklesu pod 153 žáků ZŠ by se stala školou „výjimkovou“ a tím pádem by zřizovatel částečně 

financoval i mzdové prostředky ZŠ. 

d)  Pí Svobodová požádala o možnost vpouštění žáků do budovy místo v 7:40 již v 7:30 (posunutí 

příjezdu autobusu ze směru od Mrtníku); z organizačních důvodů (děti nemohou být v budově školy 

bez dohledu dospělé osoby) prozatím nelze vyhovět. 

e)  Pí Svobodová tlumočila ochotu některých rodičů pomoci škole (drobné práce na úpravě vnitřních 

nebo venkovních prostor školy). Bylo dohodnuto, že škola navrhne práce, které by se touto formou 

daly provést. 

f)  Volnočasová aktivita dětí: náplň času od skončení vyučování do odjezdu autobusů 

     Jednou z možností by bylo zřízení pobočky DD Radovánek, ale jen za předpokladu zajištění vhodných 

prostor. 

 

zapsala: L. Čechová  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originál zápisu včetně podpisů zúčastněných je uložen u ředitele školy. 


