
Informace ze Školské rady 
 

Třicáté šesté jednání školské rady 

Datum konání: 13. dubna 2022  

Místo konání: ředitelna  

Přítomni:  

Radim Dubčák – ředitel školy  

Martin Bublák – zástupce pedagogických pracovníků  

Lenka Žikešová – zástupkyně zřizovatele  

Iveta Hautová – zástupkyně zákonných zástupců žáků  
 

Ředitel školy seznámil přítomné s aktuální situací ohledně přijímání ukrajinských žáků a jejich 

začlenění do tříd - je snaha přiřazovat tyto žáky do tříd, kde funguje asistent pedagoga. Ředitel školy 

dále přiblížil problém školní jídelny, která z důvodu nemoci čtyř zaměstnankyň omezila možnost 

výběru ze dvou obědů, a vydával se pouze oběd jeden. Další informace ze strany ředitele se týkala 

stavebních úprav některých tříd, dále kuchyňky a učebny informatiky. V další části se ředitel ohradil 

proti nařčení pana Roberta Čapka z údajně nepřiměřeného hodnocení žáka v první třídě. Tento případ 

byl i medializován, navázala se na něj řada komentářů podporujících kritické stanovisko pana Čapka. 

Reakce školy byla umístěna i na stránky školy, pan ředitel a pan Bublák připojili svůj pohled na věc a 

odsoudili útoky na školu. Paní Hautová i paní Žikešová souhlasily s postojem ředitele školy, paní 

Žikešová měla však menší výhrady k hodnocení žáků v první třídě a k přístupu některých učitelů 

prvního stupně. Pan ředitel si je těchto věcí vědom a seznámil přítomné s dalšími kroky, které vedení 

v této věci podniká. Jedním z nich je jeho návštěva rodičů třídy 1.A během třídních schůzek. Paní 

Žikešová navrhla dotazníky pro rodiče, které budou zaměřeny na jejich názor na práci třídní učitelky. 

Dalším bodem zasedání byl požadavek školního parlamentu, který představil pan Bublák. Jedná se o 

možnost opustit budovu školy během půlhodinové přestávky v době úterního odpoledního vyučování. 

Na bezpečnostní otázky této věci byl rovněž dotázán pan Kocián, který se touto problematikou 

zabývá, který, v případě souhlasu rodičů, nevidí v této možnosti riziko pro školu. Členky školské rady 

vyjádřily k možnosti opustit budovu školy během odpoledního vyučování kladný postoj. 

 

Třicáté páté jednání školské rady 

Datum konání: 15. prosince 2021  

Místo konání: ředitelna  

Přítomni:  

Radim Dubčák – ředitel školy  

Martin Bublák – zástupce pedagogických pracovníků  

Lenka Žikešová – zástupkyně zřizovatele  

Iveta Hautová – zástupkyně zákonných zástupců žáků  

 

Paní Hautová vznesla požadavek, se kterým se na ni obrátili rodiče žáků prvního stupně navštěvující 

budovu na Barborce. Týkal se obtížně schůdné příchodové cesty k budově v případě náledí. Pan 

Bublák bude v této záležitosti kontaktovat vedení města. Pan ředitel seznámil přítomné s aktuální 

situací na škole. Týkala se onemocnění covid u žáků a zaměstnanců, komunikace s krajskou 

hygienickou stanicí, plánovanými stavebními úpravami na budově školy a úpravách rámcových 

vzdělávacích plánů, které zasáhnou osnovy některých předmětů. 

 
 
Dne 12. října 2021 byla školskou radou jednohlasně schválena výroční zpráva za šk. rok 2020/21.  
 
Třicáté čtvrté jednání školské rady  
Datum konání: 26. dubna 2021 
Místo konání: ředitelna  
Přítomni: Radim Dubčák – ředitel školy  



Martin Bublák – zástupce pedagogických pracovníků  
Lenka Žikešová – zástupkyně zřizovatele  
Iveta Hautová – zástupkyně zákonných zástupců žáků 
 
Školská rada byla svolána kvůli aktuální situaci související s návratem žáků prvního stupně do škol. 

Tento návrat je podmíněn mimo jiné testováním žáků. Jeden zákonný zástupce žáků, který byl přizván 

na jednání školské rady, se dotazoval, zda by škola mohla akceptovat jiný druh testu než ten, který je 

dodáván do škol. Odvolával se na krajskou hygienickou stanici, se kterou ohledně této věci 

komunikoval. Pan ředitel a paní zástupkyně uvedli, jaké komplikace a rizika by obnášelo umožnění 

provádění jiných testů. Ředitel též podotknul, že dosavadní testování probíhá bez sebemenších 

komplikací. Ze zdrojů ministerstva školství navíc vyplývá, že rodiče nemají právo si jiné testy 

vyžadovat, ředitel je může, ale nemusí akceptovat. Na podobě testování žáků se tento zákonný 

zástupce s vedením školy domluvil. V další části zasedání oznámil pan Bublák, že na základě 

domluvy s panem ředitelem se volby do školské rady uskuteční v nejbližším možném termínu. Tyto 

volby se budou řídit volebním řádem. 

 
Třicáté třetí jednání školské rady  
Datum konání: 16. února 2021 
Místo konání: ředitelna  
Přítomni: Radim Dubčák – ředitel školy  
Martin Bublák – zástupce pedagogických pracovníků  
Lenka Žikešová – zástupkyně zřizovatele  
Iveta Hautová – zástupkyně zákonných zástupců žáků 
 
Zástupci školské rady byli obeznámeni s opatřením MŠMT, které prodlužuje funkční období školské 

rady na dobu tři měsíce po skončení nouzového stavu. Paní Hautová a pan Bublák vyjádřili vůli 

kandidovat i pro další funkční období. Na školské radě byl projednáván chod školy v době 

koronavirových opatření. Zástupci školské rady souhlasí s panem ředitelem ohledně organizace 

distanční výuky. 

 
 

Dne 24. listopadu 2020 bylo školskou radou jednohlasně schváleno nové znění školního řádu 

doplněné o pravidla fungování distanční výuky. 

 

Třicáté druhé jednání školské rady 

Datum konání: 25. června 2020 

Místo konání: ředitelna 

Přítomni:  

Radim Dubčák – ředitel školy 

Martin Bublák – zástupce pedagogických pracovníků 

Lenka Žikešová – zástupkyně zřizovatele 

Iveta Hautová – zástupkyně zákonných zástupců žáků 

 

Paní Hautová a paní Žikešová měly dotazy ohledně fungování školy v době uzavření škol. Dotazy 

směřovaly zejména ke stylu výuky a k hodnocení žáků. Ředitel školy popsal zúčastněným způsob 

komunikace učitelů s žáky, zadávání úkolů i jejich hodnocení. Žákům byly každý týden posílány 

úkoly prostřednictvím mailových adres, využíval se i program určený na videokonference zoom us. 

Tento přístup byl členy školské rady oceněn. Ředitel nastínil personální změny, které čekají školu od 

příštího školního roku. Od září 2020 budou mít webové stránky ZŠ a MŠ Dolní Kounice novou 

podobu.  

 

Třicáté první jednání školské rady 
Datum konání: 11. října 2019 



Místo konání: ředitelna 

Přítomni:  

Radim Dubčák – ředitel školy 

Martin Bublák – zástupce pedagogických pracovníků 

Lenka Žikešová – zástupkyně zřizovatele 

Iveta Hautová – zástupkyně zákonných zástupců žáků 

 

Školská rada projednala výroční zprávu, kterou jednohlasně schválila. Následná debata se vedla o 

elektronické třídní knize a o elektronické žákovské knížce. Zavedení těchto členové školské rady 

ocenili jako pozitivní krok. Ředitel školy dále vysvětloval důvody pro zavedení funkce druhého 

zástupce. Těmito důvody jsou upravené financování, růst administrativy a vyšší počet pedagogických 

pracovníků. 

 

Třicáté jednání školské rady 

Datum konání: 29. srpna 2019 

Místo konání: ředitelna 

Přítomni:  

Radim Dubčák-ředitel školy 

Martin Bublák-zástupce pedagogických pracovníků 

Lenka Žikešová-zástupkyně zřizovatele 

Iveta Hautová-zástupkyně zákonných zástupců žáků 

 

Školská rada byla svolána za účelem schválení nového školního řádu. V úvodu seznámil ředitel školy 

všechny přítomné o procesu vzniku nového školního řádu. V následném hlasování byl školní řád 

jednomyslně schválen. 

 

Dvacáté deváté jednání školské rady 

Datum konání: 25. června 2019 

Místo konání: ředitelna 

Přítomni:  

Radim Dubčák – ředitel školy 

Martin Bublák – zástupce pedagogických pracovníků 

Iveta Hautová – zástupkyně zákonných zástupců žáků 

 

Přítomní zástupci projednali inspekční zprávu. Paní Hautová konstatovala, že závěry inspekce 

potvrzují, že škola funguje velmi dobře. Další debata se odvíjela směrem k možným úpravám interiéru 

školní budovy. Elektronické třídní knihy a elektronické žákovské knížky, které byly zavedeny 

v měsíci dubnu, byly vyhodnoceny jako pozitivní krok. Paní Hautová vyzdvihla úroveň školní 

akademie. Ředitel školy informoval přítomné zástupce o změně školního řádu. V této souvislosti 

upozornil na možnost příštího zasedání školské rady v přípravném týdnu, aby mohl být školní řád 

schválen a začal platit od příštího školního roku. 

 

Dvacáté osmé jednání školské rady 

Datum konání: 10. října 2018 

Místo konání: ředitelna 

Přítomni:  

Radim Dubčák-ředitel školy 

Martin Bublák-zástupce pedagogických pracovníků 

Lenka Žikešová-zástupkyně zřizovatele 

Iveta Hautová-zástupkyně zákonných zástupců žáků 

 

Přítomní zástupci se věnovali diskuzi o výroční zprávě, paní Žikešová vznesla dotaz ohledně počtu 

žáků a možnosti zaměření se na spádové obce, odkud žáci dojíždějí do jiných škol. Poté byla výroční 

zpráva jednohlasně schválena. Dalším tématem byla rekonstrukce školy a školní jídelny. Pan ředitel 



seznámil přítomné s postupem prací. Školní jídelna startuje provoz v pondělí 15. října. Ohledně 

rekonstrukce školy ředitel zmínil komplikace během realizace. Jako další problém zmínil ředitel 

neuspokojivý stav školní kotelny. Nastínil též další plány – elektronická třídní kniha a elektronická 

žákovská knížka. Na závěr bylo zmíněno zavedení třídnických hodin jako prevence nežádoucích jevů 

chování. 

 

Dvacáté sedmé jednání školské rady 

Datum konání: 13. června 2018 

Místo konání: ředitelna 

Přítomni:  

Radim Dubčák – ředitel školy 

Martin Bublák – zástupce pedagogických pracovníků 

Lenka Žikešová – zástupkyně zřizovatele 

Iveta Hautová – zástupkyně zákonných zástupců žáků 

Ředitel školy informoval přítomné o změnách pro příští školní rok, které se týkají zejména 

rekonstrukce školní budovy – nové odborné učebny a rekonstrukce kuchyně a školní jídelny. Zástupci 

školské rady byli rovněž seznámeni s omezením provozu školní budovy a školní jídelny. Další změna 

pro příští školní rok spočívá v úpravě školního řádu. 

 

Dvacáté šesté jednání školské rady 

Datum konání: 13. prosince 2017 

Místo konání: ředitelna 

Přítomni:  

Radim Dubčák - ředitel školy 

Martin Bublák - zástupce pedagogických pracovníků 

Lenka Žikešová - zástupce zřizovatele 

Iveta Hautová - zástupce zákonných zástupců žáků 

Ředitel školy zahájil ustavující schůzi nové školské rady, předsedou a zapisovatelem byl jednohlasně 

zvolen Martin Bublák, školská rada schválila jednací řád. Školská rada schválila dodatek k ŠVP ZV č. 

3 o povinném kurzu plavání. V rámci diskuze se řešila problematika projektu Ovoce do škol a o 

opatřeních, která by zamezila plýtvání. Další debata se vedla o realizaci projektu na úpravu interiéru 

školní budovy. Příští školská rada bude svolána na červen 2018. 

 

Dvacáté páté jednání školské rady 

Datum konání: 13. října 2017 

Místo konání: ředitelna 

Přítomni: 

Radim Dubčák - ředitel školy 

Martin Bublák - zástupce pedagogických pracovníků 

Lenka Žikešová - zástupce zřizovatele 

Jiřina Homolková - zástupce zákonných zástupců žáků 

Byla projednána Výroční zpráva za šk. rok 2016/17, která byla jednohlasně schválena. S přítomnými 

byla prodiskutována problematika inkluze a její průběh na naší škole. Pan ředitel konstatoval, že 

integračního procesu se účastní řada žáků a po drobných počátečních problémech probíhá proces 

inkluze zdárně. Paní Žikešová i Homolková pozitivně ohodnotily jak školní akce, tak změny, které na 

škole probíhají, jako například nové šatní skříňky, úpravu malé tělocvičny nebo plánované vylepšení 

technického zázemí v budově na Barborce. Pan Bublák seznámil přítomné s plánovanými volbami do 

školské rady, které proběhnou 9. listopadu. Příští školská rada se sejde v novém složení, které bude 

závislé na výsledku voleb. 

 

Dvacáté čtvrté jednání školské rady 

Datum konání: 12. října 2016 

Místo konání: ředitelna 

Přítomni:  



Radim Dubčák - ředitel školy 

Martin Bublák - zástupce pedagogických pracovníků 

Lenka Žikešová - zástupce zřizovatele 

Jiřina Homolková - zástupce zákonných zástupců žáků 

Zástupci školské rady projednali výroční zprávu školy, která byla jednohlasně schválena. Poté 

následovala diskuze, která byla zaměřena především na plánované změny na školní budově a 

v provozu školy. Debatovalo se zejména o plánovaném zavedení elektronických třídních knih a 

rekonstrukci školní kuchyně a jídelny. Obě tyto změny patří k plánům pana ředitele, který se bude 

snažit o jejich realizaci. Další část dotazů se týkala vícedenních školních akcí, zejména lyžařského 

kurzu, adaptačních pobytů a školy v přírodě. Pan ředitel očekává diskuzi s pedagogy o možnosti 

přehodnocení výše zmíněných akcí, v úvahu dle něj rovněž přichází změna míst konání. 

 

Dvacáté třetí jednání školské rady 

Datum konání: 22. června 2016 

Místo konání: školní knihovna na ZŠ a MŠ Dolní Kounice 

Přítomni:  

Martin Bublák-zástupce pedagogických pracovníků 

Lenka Žikešová-zástupce zřizovatele 

Jiřina Homolková-zástupce zákonných zástupců žáků 

Členové školské rady projednali dodatek ŠVP, ke kterému neměli připomínky. Dále pokračovala 

rozprava o inkluzivním vzdělávání a práci s žáky s lehkou mozkovou poruchou. Členové rady dále 

kladně ohodnotili turistický výlet, který proběhl na přelomu května a června a školní akademii ze dne 

11. června. Další schůze bude svolána v měsíci říjnu. 

 

Dvacáté druhé jednání školské rady 

Datum konání: 18. únor 2016 

Místo konání: školní knihovna na ZŠ a MŠ Dolní Kounice 

Přítomni:  

Martin Bublák-zástupce pedagogických pracovníků 

Lenka Žikešová-zástupce zřizovatele 

Jiřina Homolková-zástupce zákonných zástupců žáků 

Školská rada se sešla k mimořádné schůzi za účelem zvolení jednoho ze svých členů do konkursní 

komise k provedení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka příspěvkové 

organizace. Zvolen byl Martin Bublák výsledným poměrem hlasů 3 pro 0 proti. Další schůze školské 

rady je předběžně plánována na měsíc červen. 

 

Dvacáté první jednání školské rady 

Datum konání: 14. říjen 2015 

Místo konání: školní knihovna na ZŠ a MŠ Dolní Kounice 

Přítomni:  

Rostislav Kandrnál-ředitel školy 

Martin Bublák-zástupce pedagogických pracovníků 

Lenka Žikešová-zástupce zřizovatele 

Jiřina Homolková-zástupce zákonných zástupců žáků 

Členové školské rady projednávali výroční zprávu školy, dalšími tématy byl jazykově-vzdělávací 

zájezd do Anglie, škola v přírodě a hospodaření školy. Paní Homolková vznesla požadavek ohledně 

možnosti zveřejnění své mailové adresy na stránkách školy, aby se na ni mohli obracet rodiče žáků 

jako na svou zástupkyni ve školské radě. Tomuto požadavku bylo vyhověno. Další dotazy paní 

Homolkové se týkaly školní družiny, školy v přírodě a hospodaření školy. Paní Žikešová měla dotazy 

ohledně výroční zprávy za školní rok 2014/15. Na základě její připomínky byla výroční zpráva 

doplněna o personální změnu-snížení počtu zástupců ze dvou na jednoho. Po těchto změnách byla 

výroční zpráva schválena. Další dotazy paní Žikešové směřovaly k řediteli školy a týkaly se 

plánované rekonstrukce školní jídelny a zdůvodnění snížení počtu zástupců školy. Vyjádření ředitele 

p. Kandrnála k dotazům paní Žikešové: Úpravy školní jídelny se budou týkat zejména podlahy v 



kuchyni a ve školní jídelně, další změny budou provedeny v závislosti na financích. Ukončení 

pracovního poměru se zástupcem ředitele bylo provedeno z důvodu úspory mzdových prostředků - 

pro školu naší velikosti stačí zástupce jeden. Paní Homolková a Žikešová měly tyto připomínky 

ohledně plánovaného zájezdu do Anglie (25. 10. - 1. 11.) 

1) Exkurze se nezúčastní žádná žena-učitelka (na exkurzi jede smíšený kolektiv dětí) 

2) Exkurze se nezúčastní žádný pedagog vyučující anglický jazyk 

3) Jako překladatel pana ředitele jede syn ředitele, který není zaměstnancem školy 

Vyjádření pana ředitele Kandrnála: při přípravě exkurze bylo zamýšleno, že jako pedagogický dozor 

pojedou učitelky anglického jazyka, které vybrané žáky učí.  Žádná z oslovených však tuto nabídku 

nepřijala, proto muselo být složení doprovodu upraveno. Po skončení školské rady ředitel přehodnotil 

své původní stanovisko a částečně vyhověl žádosti školské rady a zařadil do pedagogického 

doprovodu místo svého překladatele ženu – učitelku - zaměstnankyni základní školy. 

 

Dvacáté jednání školské rady 

Datum konání: 13. květen 2015 

Místo konání: školní knihovna na ZŠ a MŠ Dolní Kounice 

Přítomni:  

Rostislav Kandrnál-ředitel školy 

Martin Bublák-zástupce pedagogických pracovníků 

Lenka Žikešová-zástupce zřizovatele 

Jiřina Homolková-zástupce zákonných zástupců žáků 

Členové školské rady vzájemně diskutovali o možných úpravách budovy základní školy a přilehlého 

okolí. V této souvislosti se hovořilo zejména o úpravě kanalizace a topení, malování školy a úpravě 

pozemní komunikace přiléhající ke škole. Paní Žikešová  vznesla dotaz ohledně možnosti využití 

školního hřiště přes letní prázdniny s tím, že by odpovědnost za hřiště v tuto dobu převzalo město 

Dolní Kounice. Pan ředitel Kandrnál s návrhem tohoto řešení souhlasil. Paní Homolková měla dotaz, 

zda škola neuvažuje o zavedení elektronických třídních knih a o vkládání úkolů pro žáky na školní 

web. Odpověď pana ředitele byla záporná s odůvodněním, že pokud rodič potřebuje jakékoliv 

informace, může se na vyučující obrátit prostřednictvím školního telefonu nebo školního mailu. Paní 

Homolková a paní Žikešová pochválily mateřskou školu za pravidelné návštěvy dětí z mateřské školy 

na prvním stupni základní školy. Pan ředitel informoval zástupce školské rady o změně místa konání 

školy v přírodě. Příští schůze se uskuteční v měsíci říjnu. 

 

Devatenácté jednání Školské rady 

Zápis z ustavujícího zasedání školské rady 

Datum konání: 19. prosinec 2014 

Místo konání: školní knihovna na ZŠ a MŠ Dolní Kounice 

Přítomni: Rostislav Kandrnál - ředitel školy, Martin Bublák - zástupce pedagogických pracovníků, 

Lenka Žikešová - zástupce zřizovatele, Jiřina Homolková - zástupce zákonných zástupců žáků 

Program:  

1. zahájení ustavujícího zasedání ředitelem školy 

2. volba předsedy a zapisovatele-pro obě tyto funkce byl všemi zástupci zvolen Martin Bublák 

3. schválení jednacího řádu-jednací řád byl schválen všemi zástupci 

4. členové školské rady se domluvili na přibližném termínu konání další schůze, která se uskuteční 

v měsíci únoru.  Přesné datum bude stanoveno nejpozději 7 dní před konáním schůze. 

5. diskuze- paní Lenka Žikešová měla několik připomínek a dotazů na ředitele školy. Týkaly se 

provozu školky, možnosti větší informovanosti rodičů prostřednictvím školního webu, personálních 

změn ve školní jídelně, lyžařského pobytu. Paní Jiřina Homolková měla na ředitele školy dotazy 

týkající se školy v přírodě a adaptačního pobytu. 

 

Osmnácté jednání Školské rady 

Uskutečnilo se 16. 10. 2014 

Na jednání byla projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti školy.  



Předseda školské rady poděkoval členům za jejich práci v tříletém funkčním období, příště se školská 

rada sejde po volbách v novém složení. 

 

Sedmnácté jednání Školské rady  

Uskutečnilo se 17. 10. 2013 

Účast – všichni členové, přizván byl ředitel školy. 

Na jednání byla projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti školy, v diskusi se hovořilo např. o 

spolupráci s okolními školami, integraci dojíždějících žáků, školní jídelně (výběr jídel, voda na pití), 

přístupové cestě ke škole U Sboru (Barborka), nebezpečí internetu pro děti a přístupu pedagogů 

k žákům. Členové ŠR byli informováni o průběhu výměny oken. 

 
Šestnácté jednání Školské rady  
Školská rada se sešla v kompletním složení 27. 6. 2013, na jednání byli přizváni ředitel školy Kandrnál 

Rostislav a zástupce ředitele Brabec Oldřich.  

Členové rady byli seznámeni s dodatkem ŠVP a výsledky vzdělávání ve školním roce 2012/2013 a 

průběhem rekonstrukce školy U Sboru.  

V diskusi bylo projednáváno:  

- ranní družina  

- prázdninový provoz školky  

- schůzka s rodiči budoucích prvňáčků  

- placení obědů  

- ohlasy rodičů na adaptační pobyt, školu v přírodě, školní akademii a provoz školní družiny  

 
Patnácté jednání Školské rady  
Uskutečnilo se 8. 11. 2012. Na jednání byl pozván ředitel školy.  

Členové školské rady byli seznámeni s výroční zprávou školy, školním řádem a zásadami hodnocení žáků. 

Výroční zpráva, školní řád i zásady hodnocení byly schváleny v předložené verzi.  

Ředitel školy informoval členy školské rady o připravované rekonstrukci školy U Sboru (Barborka), 

plánované výměně oken (zateplení), plánované přestavbě školní zahrady na hřiště.  

Dále bylo pojednáváno o:  

- možnosti změny placení obědů  

- větším využití školního hřiště pro veřejnost  

- možnosti zapojení do projektu Adopce na dálku  

 

Čtrnácté jednání Školské rady  
Dne 11. 10. 2012 se Školská rada sešla poprvé po volbách v novém složení: 

  

Šťastná Antonie zástupce zřizovatele  

Zoufalý Jiří  zástupce pedagogických pracovníků školy  

Žikešová Lenka zástupce zákonných zástupců žáků 

  

Předsedou Školské rady byl zvolen Jiří Zoufalý 

  

V diskusi se členové ŠR věnovali především problematice nevhodného chování žáků. Bylo doporučeno 

upozornit rodiče na nebezpečí vyplývající z používání petard. Příští zasedání bylo naplánováno na 

listopad, na toto jednání bude pozván ředitel školy. 

 

 

 
 


