
Zápis z jednání školské rady ze dne 17.3. 2016 

 
 

Přítomni: Alice Kis, Mgr. Alice Přikrylová, Jarmila Bařinková, PhDr. Marie Klusoňová, 

Mgr. Lenka Hofmanová 

Omluveni:: Lenka Mičánková 

Hosté: Mgr. Hana Mikaušová , Martin Huška 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení -Seznámení s programem. 

2. Informace o usnesení zastupitelstva obce Lelekovice 

3. Různé 

 

1. Zahájení  

 

2. Informace PhDr. Klusoňové o úkolu, který obdržela školská komise: 

 Zpracovat koncepční řešení základního vzdělávání v Lelekovicích. 

 

Obec je si vědoma povinnosti zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky pro děti 

s trvalým pobytem na jejím území. K tomu má zpracovanou do roku 2020 analýzu počtu dětí, 

které by v jednotlivých letech měly nastoupit do1.třídy. Z ní je patrné, že kritickým rokem 

bude zápis  do1.tříd v letech 2018 a 2019, kdy počet dětí ze spádové oblasti Lelekovic a 

České překročí počet dětí, které může škola přijmout do své kapacity.  

Co se týká pouze lelekovických dětí, jejich počet, pokud nebude masivní výstavba, 

v uvedeném časovém horizontu neohrozí kapacitu školy.   

Na základě výše uvedené skutečnosti byla upozorněna obec Česká, aby v předstihu uzavřela 

smlouvu o spádovém obvodu s jiným poskytovatelem základního vzdělání. 

Dle dostupných informací je tato skutečnost řešena ve spolupráci s Městskou částí Brno, Kr. 

Pole. 

 

Ve světle výše uvedeného má Obec Lelekovice záměr koncepčně řešit objekt ZŠ 

Lelekovice v souladu s tím  aby se výuka i zájmová činnost školy odehrávala výlučně 

v areálu školy. 

 

Po dlouhé avšak věcné diskusi pedagogové i ostatní zúčastnění upozornili na následující 

potřeby školy: 

 

- chybějící zázemí pro zaměstnance školy,  

- chybějící zázemí pro zájmové vzdělávání – 2 třídy školní družiny 

- chybějící skladovací prostory 

 

 

 

Návrhy řešení: 

 

Školská rada a školská komise se na svém jednání dne 17. 3. 2016 usnesla na těchto závěrech: 

 

- Vzhledem k nezbytné potřebě řešit chybějící prostory pro zájmové vzdělávání žáků 

školy a s ohledem na výsledná usnesení zastupitelů obce budou zastupitelé 



informováni o nutnosti realizaci přístavby prostorů pro zájmové vzdělávání žáků na 

pozemku školní zahrady. Parametry stavby budou vycházet z platných hygienických 

předpisů a budou respektovat potřeby na provoz tohoto zařízení.  

 

 

- Ke zpracování studie proveditelnosti a technickému posouzení objektu pro zájmové 

vzdělávání budou přizváni i pedagogové a vedení školy s ohledem na  zajištění 

optimálního, plně funkčního  školního pavilonu.  

 

- Dočasně situovat zájmové vzdělávání žáků do části plánované nadstavby 

samoobsluhy.           

 

- Po realizaci přístavby na zahradě školy, uvolnit prostory nad samoobsluhou pro další 

potřeby obce. 

 

- V uvolněných prostorách školy malé třídy (družiny), vznikne zázemí pro zaměstnance 

školy 

 

3. Různé 

 

 PĚŠINA u Ponávky 

 

7. 4. 2016 - Aktivity školy k prvnímu  výročí tragické smrti Mgr. Dušana Peterky 

16. 4. 2016 –„Ukliďme Česko“,-- výsadba lípy 

 
 

 Kamínek pro školu  

v sokolovně v České se bude konat v neděli 8. května 2016  benefiční vystoupení  žáků školy  

spojeného s aukcí prací žáků školy  

 

Zapsala: 

PhDr. Marie Klusoňová 


