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Zápis ze 42. zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice 

 

Datum konání:  9. 11. 2022 

  

Zúčastnili se:   předseda ŠR:  Mgr. Petr Polášek, DiS. 

členové:  Ing. Eva Rajchmanová, Tomáš Makudera, MUDr. Petr Jordán  

Mgr. Petr Martínek, Ing. Gabriela Zlomková, 

 Zlatuše Ševčíková, Mgr. Marian Dvořák (on-line), Marta Jašková 

Host:    Mgr. Martin Maňas – ředitel školy  

 

 

Program:  
1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy  

Pracovní podoba výroční zprávy byla jednotlivými členy připomínkována přes mailovou korespondenci 

před samotným schválením.  

Výroční zpráva školy za období 2021/22 byla schválena. Pro hlasovalo 9 členů, 0 členů proti, 0 členů 

se zdrželo hlasování. 

 

 

2. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2023  

- předložení a vysvětlení návrhu rozpočtu na rok 2023  

- projednáno členy školské rady; prodiskutovány vybrané body (energetické úspory…)  

 

3. Informace ředitele školy  

Informace o činnosti školy za uplynulé období od posledního zasedání ŠR - viz příloha zápisu 

 

4. Diskuze  

Možnosti využití školního hřiště v době prázdnin pro zájemce. 

  

V Dolních Bojanovicích 10. 11. 2022  

Zapsal: Mgr. Petr Polášek, DiS. 
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                 42. zasedání Školské rady 

 

Příloha zápisu – informace ředitele školy  

 

Poděkování končící starostce obce a zvolené senátorce Ing. Rajchmanové za dlouholetou práci  

a podporu školy. 

 

Aktuální info 2022/2023: 

17 tříd ZŠ (o jednu méně – přijato pouze 20 prvňáčků), 339 žáků 

průměrný počet žáků na třídu: 20 

46 vycházejících deváťáků, mezi nimi 2 UA žákyně a jedna žákyně 8. ročníku 

20 nových prvňáčků, třídní učitelka Mgr. Kiedroňová 

přijati 4 žáci ze Starého Poddvorova do 6. ročníku 

v ŠD 61 dětí  

v MŠ tříd MŠ, kapacita MŠ naplněna na 100%, ale všichni tříletí nakonec přijati 

1 asistentka pedagoga v MŠ, 7 v ZŠ 

celkem 62 zaměstnanců, 460 dětí… 

poslední kontrola ČŠI před šesti lety, takže jsme v očekávání… (šestiletý cyklus) 

 

Personální změny k 1. 9.: 

Odchody ZŠ:  

Mgr. Alena Zemanová pro nadbytečnost (otevřena jen 1 první třída). 

Příchody ZŠ: 

Mgr. Petra Straková (AJ – ČJ), prozatím na poloviční úvazek 

Odchody MŠ: asistentka pedagoga B. Bartolšicová – v MŠ již pouze 1 dítě s potřebou AP 

Příchody MŠ: J. Zvonková na pozici učitelky MŠ  

Odchody provozní zaměstnanci:  

6/2022 paní uklízečka R. Kavková (z její strany, nabídka lepší práce na plný úvazek) 

Příchody provozní zaměstnanci:  

uklízečka ZŠ V. Lieonova z Ukrajiny (má u nás ve škole dceru)  

nová vedoucí ŠJ, od 1. 8. jmenována D. Seďová z Lužic s dlouholetými zkušenostmi z velkokapacitního 

stravovacího zařízení v Hodoníně. Dosavadní vedoucí ŠJ paní Šindarová dosáhla důchodového věku, ale 

zůstává u nás na pozici kuchařky s úkolem zaučovat novou vedoucí.  

 

Vzdělávání ZŠ 

začali jsme vzdělávat dle nového ŠVP (s předmětem Informatika ve  4. - 7. ročníku) 

6 žáků přijato na čtyřleté gymnázium, celkem 34 žáků přijato na maturitní obory 

12 žáků umístěno na učební obory 

1 žák přijat na osmileté gymnázium 

počet žáků ZŠ vyšetřených v PPP, SPC s PO: 40 

počet žáků ZŠ s IVP: 7 

počet žáků ZŠ s pedagogickou intervencí: 10 

počet žáků ZŠ s předmětem speciálně pedagogické péče: 1 

počet žáků ZŠ s Plánem pedagogické podpory: 3 

počet tříd ZŠ s asistentkou pedagoga: 6 

funguje pravidelné doučování slabších žáků 
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zájmové kroužky: atletika a vybíjená na 1. stupni, sportovní hry 2. stupeň (dívky, hoši) 
                    42. zasedání Školské rady 

Uskutečněné akce od poslední ŠR (duben 2022) 

 ŠvP 4+5 

 CVK 9. AB 

 školní ples s polonézou (přeložen na květen) 

 školní akademie ZŠ on-line (videa na webu) 

 absolventské práce 9. ročníku 

 

Proběhlé větší akce nového školního roku:  

adaptační program 6. AB, sběr papíru (nasbíráno 7,5 tun) 

 

Chystané větší akce 2022/2023: 

sportovní turnaje florbal, nohejbal 

Ježíškovy dílny  

přednášky k prevenci sociálně patologických jevů 

ples + polonéza 9. AB (leden 2023) 

LVK 7 (únor 2023) 

ŠVP 4 (květen 2023) 

Akademie MŠ (květen 2023) 

CVK 9. AB (červen 2023) 

 

Projekty, granty, dotace:  

Druhý rok dvouletého projektu Šablony III (projekt ZŠ a MŠ), 1,100.000,- Kč 

Dotace MŠMT na doučování žáků ovlivněných distanční výukou 

Dotace MŠMT Prevence digitální propasti 

Celková výše dotace: 49.000,- Kč  

Využití: pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky ZŠ. 

Dotace MŠMT Rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí MŠ a ZŠ 

Celková výše dotace: 421.000,- Kč  

Využití: pořízení učebních pomůcek k rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí u dětí 

MŠ a žáků ZŠ. 

 

Větší investice školy a obce v roce 2022 (poděkování OÚ)  

nový povrch před vstupem do ZŠ  

nábytek do nově zřízeného kabinetu AJ v nástavbě ZŠ 

parapety do 4 tříd ZŠ 

znovuzprovoznění FVE poničené kroupami (poděkování T. Makuderovi) 

 

Rozpočet školy 2023 

Nyní ve fázi projednávání, schvalování na ZO 14. 11. 2023  

Návrh počítá s výrazným navýšením energií, mírně navýšeno i v položkách oprav, služeb a spotřebního 

materiálu – růst cen a faktur. 

Investice v rámci rozpočtu: parapety 1. stupeň, kabinet VP 

Investice mimo rozpočet: dle ekonomické obce, výtah v ŠJ, zahradní traktor. 



Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, 

okres Hodonín, příspěvková organizace 

 






Navrhovaná výše rozpočtu 2023: 6,200.000,- Kč. 

                               42. zasedání Školské rady 

 

INFO o školní družině 

personální situace dlouhodobě stabilní a kvalitní  

podílí se na akcích školy, velmi dobrá spolupráce s 1. stupněm 

uživili bychom i třetí oddělení, ale není prostorově KAM 

obě vychovatelky pracují zároveň jako asistentky pedagoga  

 

INFO o MŠ 

2 předškolní třídy (nyní pro menší počet předškoláků dobrány dalšími dětmi), 1 půldenní 

pokračuje projekt MŠ v pohybu (ve spolupráci s FK Hodonín) 

pracujeme na zlepšování v informovanosti rodičů (skupinové maily)  

 

INFO školní jídelně 

personální situace stabilní a dlouhodobě kvalitní 

nabízíme 3 dny v týdnu výběr ze dvou jídel 

plnění spotřebního koše ve stanovených normách 

kvalita stravování na ZŠ hodnocena Ř pozitivně  

kvalita stravování (pestrost) v MŠ – nyní se zlepšuje včetně komunikace (ochutnávka pomazánek 

při třídních schůzkách, pestrost jídelníčku, nové pokrmy) 

od 1. 1. 2023 pravděpodobná úprava ceny stravného pro cizí strávníky (zvýšení energií, 

zohlednění amortizace zařízení ŠJ) 

 

INFO o úklidu: naše velká škola je čistá a vždy velmi dobře uklizená! 

 

INFO o doplňkové činnosti školy 

zisk cca 230.000,- kč ročně (jídelna, pronájmy, tělocvična) – zřizovatelem vždy ponechán škole 

k dovybavení školy.  

 

Děkuji školské radě i zřizovateli za spolupráci! 

 

 

 

V Dolních Bojanovicích 10. 11. 2022 

 

  

Mgr. Martin Maňas 

                 ředitel školy 

 

 

 


