
 Zápis ze společného zasedání rady školy a školské komise konané dne 3. 11. 2016. 

 

Přítomni:  Marie Klusoňová, Alice Přikrylová, Lenka Hofmanová, Jarmila Bařinková, Alice Kis, Hana 

Mikaušová, Martin Huška  

Hosté: Ivo Barták, Jarmila Gladišová, Taťána Malá  

 

Program: Diskuze nad koncepcí vývoje stavebního řešení v ZŠ Lelekovice, kterou zpracovala pí. 

Gladišová. 

 

Školská rada provedla hosty po škole, osvětlila některé body koncepce a přiblížila denní chod školy. 

Dále seznámila hosty s legislativními požadavky, které ukládá zákon o povinné školní docházce, 

objasnila zákon o inkluzi. Byly zmíněny požadavky na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami včetně žáků nadaných, vzdělávání cizinců a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.  

Z toho vyplývá potřeba nových prostor pro inkluzivní výuku a častější komunikaci rodičů se školou – 

nutnost vyhovujícího prostoru pro tato setkání. 

Byla vysvětlena nutnost 5 kmenových tříd při stávajícím počtu žáků ve škole, potřeba dalších malých 

tříd pro dělenou výuku (od 1. ročníku probíhá povinná výuka cizího jazyka, práce na počítačích a Tv, 

práce speciálního pedagoga s integrovanými žáky). 

Pí. Klusoňová seznamuje s možností čerpání dotace na přístavbu školy  – příznivá doba. 

Pí. Bařinková a Přikrylová seznamují s novými potřebami a náležitostmi, které vyplývají z nově 

zavedené inkluze a integrace: 

- možnost individuální výuky žáků s podpůrnými opatřeními v další učebně 

- skladování speciálních pomůcek pro tyto děti 

- v případě integrovaného žáka se tento počítá za dva běžné žáky (tzn. veškeré prostorové  

požadavky se úměrně tomu navyšují a je potřeba dostatečná kapacita dané učebny). 

 

Pí. Kis hostům vysvětlila chod školní družiny, rozpis kroužků, které se ve škole v odpoledních 

hodinách uskutečňují a dále režim ve školní jídelně. 

Školská rada se vyjádřila k navrhovaným změnám pí. Gladišové : 

- není možné zrušit tělocvičnu – využívají ji nižší ročníky a dále je k dispozici při půlených 

hodinách tělocviku, k relaxaci žáků šk. družiny, k četným mimoškolním aktivitám, případně 

ke kulturním akcím školy. 

- není nutné stěhovat do jiných prostor jídelnu. Při současné naplněnosti cca 150 strávníků je 

režim vyhovující. Při plné kapacitě 170 dětí je škola též schopna zvládnout režim školní 

jídelny (vycházíme nejen ze zkušeností a našeho současného režimu, ale i z platných 

hygienických nařízení). 



 

 

Škola nepočítá s navyšováním kapacity nad 170 žáků, vychází ze současného plánu a vize obce a 

demografických propočtů v rámci ČR (pokud počet obyvatel nepřesáhne 2500, je kapacita 170 žáků 

dostačující).xxxx 

 

Závěr:  

1. 

a. škola potřebuje další 2 kmenové třídy po 34 žácích.  Tyto by byly přednostně využívány pro 

výuku, školní družina by tak mohla využívat uvolněné „malé“ třídy, které by byly 

přizpůsobeny potřebám žáků, trávících zde velkou část svého volného času.  V případě 

potřeby může dojít k vyměnění učeben. 

b. k tomu je potřeba: WC, šatny, kabinet se skladem a klubová místnost pro potřeby školních i 

mimoškolních přírodovědných, technických a výtvarných aktivit. V případě pravidelné státní 

kontroly (ČŠI, KÚJMK, BOZP, PO aj.) místnost zajistí požadovaný odpovídající prostor pro 

jejich práci. 

c. je nutné, aby tato celá přístavba byla pevně propojena se stávající budovou školy. 

d. navrhujeme, aby celá přístavba byla koncipovaná tak, aby v případě změny směrování obce a 

tím zvýšení počtu obyvatel bylo možné školu rozšířit včetně jídelny. 

 

2.  Škola chce pokračovat ve vzdělávání dětí z České, pokud to bude kapacitně možné. 

 

3.  Školská rada navrhuje dále vyjednávat o možné koupi sousedního pozemku pro využití potřeb 

školy. Jako důvod uvádí jedinečnou a možná poslední šanci zvětšení pozemku školy, který tak 

bude moci škola plnohodnotně využívat. Jak v rámci výuky, tak na volnočasové aktivity dětí. 

Je to sice investice, ale investice do majetku obce. 

 

4.  Přítomní zastupitelé navrhují provést studii proveditelnosti rozšíření objektu, oslovení 

architekti budou komunikovat jak se zástupci obce, tak se zástupci školy.  

 

5.  Školská rada a komise požadují projednání na nejbližším možném zastupitelstvu, nejpozději 

však v lednu 2017. 

 

6.  Po nezbytně nutnou dobu (do realizace přístavby) bude škola využívat nadstavbu nad 

samoobsluhou. 

 

Zapsala: Alice Kis 

 


