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Datum konání: 27.4. 2022 

Členové: Mgr. Radka Dohnalová 
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Host: RNDr. Ivana Sedláková, statutární zástupce ředitele ZŠ 

Program: 

1. Schválení programu a volba ověřovatele zápisu 

2. Informace ze života školy 

3. Zapojení školy do projektů nových a trvajících 

4. Rozpočet financí na rok 2022 

5. Investice a opravy 

6. Diskuze 

 

1. Schválení programu a volba ověřovatele zápisu 

Předsedkyně Školské rady Mgr. Radka Dohnalová uvítala přítomné a zahájila 42. schůzi 

Školské rady při ZŠ Valašské Klobouky a seznámila členy s programem. Školská rada schválila 

navržený program a ověřovatelkou zápisu byla zvolena Michaela Šebáková. 

 

2. Informace ze života školy 

Současný celkový stav žáků na škole je 582, z toho 11 dětí v přípravné třídě, 313 dětí na  

1. stupni a 269 na 2. stupni. Zaměstnáno je 44 pedagogických pracovníků, 16 asistentů pedagoga,  

1 školní asistent (šablony ZSVK 3) a 21 dalších nepedagogických zaměstnanců, včetně zaměstnanců 

hrazených z úřadu práce. Školu navštěvuje v současnosti 11 dětí z Ukrajiny. 

V období od 1. dubna do 30. dubna probíhají zápisy dětí k povinné školní docházce. V naší 

škole se prezenční formou uskutečnil v pátek 8. dubna. K tomuto datu bylo zapsáno 76 dětí, z toho 

pro 15 dětí zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky. Ve školním roce 2022/2023 

plánujeme otevřít tři třídy prvního ročníku a jednu přípravnou třídu se 13 – 14 dětmi. 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023  pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta 

dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, se bude konat dne 9. 6. 

2022.  

 



Od poslední schůzky bylo možno uskutečnit postupně různé školní akce v návaznosti na 

slábnoucí epidemická opatření. V oblasti sportovní to byly lyžařský výcvikový kurz pro 7. a 8. 

ročník, plavání pro žáky 2. – 5. ročníku, halový atletický čtyřboj napříč ročníky, školní liga soutěže 

Česko vesluje na školním veslařském trenažeru nebo okrsková soutěž v kopané McDonald´s Cup.  

V oblasti kulturní a společenské to byla Slavnost slabikáře pro 1. ročník, Halloween 

v úkolech, koncerty ve FBM Zlín pro žáky 8. a 9. ročníku, pěvecké soutěže, divadlo Princezna se 

zlatou hvězdou na čele pro třídy 1. stupně, nebo akce kytička na Den učitelů pro pedagogické 

pracovníky školy. 22. 4. škola se Spolkem rodičů pořádala školní ples, na kterém se představili žáci 

9. ročníku v úvodním předtančení. Od března probíhají pravidelné kurzy tance a společenské 

výchovy pro deváťáky. 

Soutěže a vědomostní aktivity probíhají prakticky trvale z historie (soutěž ve znalosti 

českých dějin, modelování pravěkého osídlení, dějepisná olympiáda, meziročníková soutěž ve 

znalostech české historie páťáci versus deváťáci, beseda s Lucií Seifertovou pro 4. ročník), 

bezpečnosti a ochrany (Hasík – přednáško pro 1. stupeň, 1. a 2. místo v soutěži Zlepšete dopravu 

s námi vyhlašované Centrem dopravního výzkumu v Brně, přednášky Policie ČR pro 2. a 5. ročník 

zaměřené na prevenci, oblastní dopravní soutěž pro žáky 5. a 8. ročníku, v níž osmáci získali 1. místo 

a postupují do dalšího kola), soutěže z přírodních věd a finanční matematiky (Víc hlav, víc 

rozumu, Mladý chemik, Matematický klokan, finanční gramotnost s Filipem pro 6. ročník 

s bronzovou medailí v celostátním kole v Praze, stáž učitelů jiných škol v hodinách Hejného 

matematiky), jazykové aktivity a soutěže (výměna vánočních přání v projektu e-Twinning, autorské 

čtení s Lenkou Freyovou, konverzační soutěže v anglickém jazyce s 3. místem v okresním kole, 

výuka angličtiny s rodilým mluvčím na 1. i 2. stupni a v ŠD, recitační soutěže s 2. a 3. místem 

v okrskovém kole, velikonoční aktivita Easter Egg Hunt, kterou připravili žáci 2. stupně pro mladší 

děti), přírodopisné a zeměpisné akce (beseda s lektory ze ZOO Lešná, zeměpisná a biologická 

olympiáda).  

Škola se zaměřuje mimo jiné aktivity na podporu ekologického myšlení, zdravého životního 

stylu a vztahů mezi žáky. Tímto směrem se ubírá celoroční projekt Etiketa, Tonda Obal na cestách, 

aktivity na školní zahradě, Den Země, Ukliďme Klobouky, exkurze na sběrný dvůr, exkurze do 

ekofarmy ve Štítné, úklid turistických tras, čištění studánek, instalování ptačích budek, Týden zdraví 

pro žáky PT – 3. ročníku, Škola nanečisto pro předškoláky, dopisy pro důchodce Domu seniorů ve 

VK, preventivní programy Spokojená třída, Učíme se učit, Já a moje já, nebo kariérové poradenství 

pro žáky 8. ročníku. 

Mimoškolní aktivity pro žáky školy probíhají ve školní družině. ŠD pokračuje Celoroční hrou 

a vymýšlením pestré škály dalších aktivit pro děti v jednotlivých odděleních. V říjnu proběhl 

tematický karneval „Halloween ve školní družině“ a v listopadu vlastivědné téma „Díky, že můžem!“ 

věnované svátku 17. listopadu..Po novém roce přišli do družiny Tři králové a děti oslavily masopust 

krásným rejem masek. ŠD spolupracuje s DDM, kam šly děti na tvoření z keramiky, ZUŠ, kde pod 

vedením Martina Cigánka vyráběly v ateliéru a navštívily ukázky dramatického kroužku nebo 

využívá nabídky místního infocentra, kde se děti zúčastnily akce „Velikonoce na Íčku“.  Kouzelnická 

dvojice „Duo Waldiny“ v ŠD předvedla své umění iluze a kouzel.  

V odděleních ŠD probíhají kromě individuálních činností jednotlivých vychovatelek také 

odpolední kroužky. Tyto kroužky jsou povinnou aktivitou k projektům IROP 47 a IROP 57, v rámci 

kterých prošly odborné učebny školy a nyní školní družina rozsáhlou rekonstrukcí. 

 

 Činnost Školního klubu se nejvíce zaměřuje na rozvoj pohybových a sportovních dovedností. 

V dopoledních hodinách mohou žáci trávit přestávky v suterénních prostorách ŠK nebo venku, 

odpoledne mohou navštívit kroužek florbalu, volejbalu nebo jiných pohybových her dle zájmu. ŠK 

také úzce spolupracuje se školní družinou a podílí se na dalších aktivitách (pečení pánů, vánoční 

tvoření a hry, smažení božích milostí, beseda s rodilým mluvčím z USA apod.) Školní klub využívá 



také akcí v městském infocentru (Tvořílci – Den Infocentra, Masopust na Íčku) a kina Svět (filmové 

představení Vlk a lev, nečekané přátelství). 

  

Pro žáky 5. ročníku je určen Technický kroužek. Náplní je zhotovení různých výrobků ze 

dřeva a dalších materiálů ve školních dílnách. K tomu se žáci učí dalším dovednostem: měření, 

řezání, pilování, lepení apod. 

 

Jednou z pravidelných činností školního klubu je pořádání tanečních kurzů pro žáky devátého 

ročníku. Letos je kurz právě v běhu a účastní se ho 26 párů. Velmi chudou plesovou sezonu završilo 

předtančení na úvod 9. školního plesu, který pořádá Spolek rodičů při ZŠ Valašské Klobouky a 

v květnu se těšíme na tradiční „prodlouženou“.  

 

Ve škole dále aktivně pracuje Školní parlament. Tvoří ho vždy dva zástupci třídy z 5. – 9. 

ročníku. Členové se na svých pravidelných schůzkách zabývají životem školy, prostředím ve škole i 

mimo školu a navrhují různá zlepšení.  

Členové žákovského parlamentu organizovali materiální pomoc pro Ukrajinu a zapojili se do 

výběru finančních prostředků osobám postižených válkou. 

11. 4. 2022 se na škole konalo IV. školní fórum. Zástupci žákovského parlamentu vyhodnotili 

splnění podnětů z minulého školního fóra (4. 2. 2020) a vypracovali nové body – návrhy – na téma 

naše škola, naše město. Cílem proběhlé diskuse v oblastech vybavení školy, obsah a rozsah výuky, 

vzájemné vztahy, stravování a životní styl, školní areál, doprava a mimoškolní aktivity bylo zlepšení 

či upravení některých bodů. Zabývali se také řešením problémů v oblasti naše město. Dne 20. 4. 2022 

se členové parlamentu z 8. a 9. tříd účastnili také veřejného fóra pořádaném Městem Valašské 

Klobouky a u jednotlivých oblastí mohli sledovat diskuze k tématům. 

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů  

na 6. května 2022 ředitelské volno. Důvodem vyhlášení ředitelského volna je oznámení společnosti 

Moravská vodárenská, a.s., že dne 6. 5. 2022 od 7.30 do 20.00 hodin bude v důsledku provádění 

plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací přerušena dodávka vody do školy. Školní jídelna a 

školní družina nemohou být z pochopitelných důvodů v provozu. Zákonní zástupci žáků byli o 

změnách informováni prostřednictvím informačního systému Edupage. 

Pedagogové i vedení školy celý školní rok pracují na úpravě Školního vzdělávacího 

programu vzhledem ke změnám, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v revizi 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV) v roce 2021. Cílem 

revize je modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století.  

Nový RVP ZV upravuje vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků 

zařazuje na úroveň klíčové kompetence. Digitální kompetence nově prostupují výukou napříč všem 

předmětům vzdělávání. Zároveň dojde ke změnám rozvržení časové dotace pro některé předměty na 

1. i 2. stupni ZŠ. Naše škola začne vyučovat podle ŠVP upraveného v souladu s revidovaným RVP 

ZV od 1. září 2022. Nejpozději musí školy zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního 

stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně. Vzhledem k těmto změnám škola plánuje 

investice do výuky informatiky na 1. i 2. stupni z financí Národního plánu obnovy (podrobněji viz 

níže) a do vzdělávání pedagogů v této oblasti. 

Škola připraví Školské radě nový Školní vzdělávací program ke schválení během srpna 2022. 

  



3. Zapojení školy do projektů nových a trvajících 

a. Národní plán obnovy (dále jen NPO) - Digitální technologie pro školy 

NPO je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou unií – NextGeneration EU, 

které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a 

odolnost. Jednou z komponent v gesci MŠMT v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. 

MŠMT se zaměřilo na finanční a metodickou podporu škol, čímž přispěje k proměně obsahu 

vzdělávání. V rámci této podpory školy obdržely finanční prostředky na vybavení pokročilými 

digitálními technologiemi. Školy si tak mohou zakoupit digitální učební pomůcky pro rozvoj 

informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí, např. robotické stavebnice, 3D tiskárny 

a pera, zařízení pro využití rozšířené či virtuální reality atd., ale také tablety, notebooky, 

chromebooky apod., pokud těmito základními digitálními technologiemi ještě nejsou školy 

vybaveny. 

V rámci této podpory obdrží každá škola 1 000 Kč na žáka, v případě naší školy to bude 

zhruba 570 000 Kč.   Tuto částku bychom měli dostat v měsíci květnu. Plánujeme nákup sady tabletů 

s nabíjecím boxem, 3D tiskárny, 3D scanneru, brýlí pro virtuální realitu, sluchátek k PC a různých 

robotických stavebnic (LEGO SPIKE, Mikrobitkit HWKITCHEN…). 

Zároveň školy obdrží finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro znevýhodněné 

žáky za účelem prevence vzniku digitální propasti. Formou bezplatné zápůjčky tak budou moci žáci 

využívat základní mobilní digitální zařízení, např. notebook, chromebook, tablet nebo software, aby 

se mohli zapojit v běžné výuce nebo distančním způsobem.Naše škola na zakoupení těchto pomůcek 

obdržela částku 132 000 Kč. 

b. Národní plán obnovy (NPO) - Doučování žáků škol 

NPO pro Českou republiku je navržen tak, aby pomohl vyvést českou ekonomiku z krize 

vyvolané pandemií COVID-19 také v oblasti školství. Omezená prezenční výuka měla a má výrazné 

negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy připravilo proto od 1. 1. 2022 z finančních prostředků NPO program 

Doučování žáků škol, který pomáhá zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. Plán 

podporuje všechny základní školy, střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci 

individuálního i skupinového doučování žáků.  

Naše škola získala na tento projekt finanční prostředky v celkové výši 173 225,- Kč. 

Pedagogové školy poskytují intervenci více než 140 žákům školy v matematice, českém jazyce, 

cizích jazycích, nebo individuálně dle potřeby. Někteří žáci navštěvují i několik hodin výuky navíc 

v jednom týdnu.Projekt bude finančně podpořen ministerstvem až do konce roku 2023. 

c. Poskytování jazykové přípravy žákům cizincům 

S účinností od 1. 9. 2021 platí vyhláška č. 271/2021 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Novelou dochází 

k úpravám systému jazykové podpory dětí a žáků cizinců v povinném předškolním a základním 

vzdělávání. Jedná se o koncept krajem určených škol se zajištěním významně větší dostupnosti 

určených škol. Naše škola byla určena pro výuku cizinců v našem ORP.  

Od 1. 9. 2021 v našem ORP nebyli evidováni žádní cizinci, kteří by splňovali daná kritéria. 

Bohužel světovou pandemii COVID-19 vystřídala ruská agrese na Ukrajině, která zapříčinila exodus 

občanů Ukrajiny i k nám do ČR. Od 8. 3. 2022 vyučujeme prezenčně ukrajinské žáky češtině jako 



druhému jazyku. Jazyková příprava cizinců probíháv době vyučování, přičemž žák je z vyučování, 

které se překrývá s jazykovou přípravou, uvolněn.  

Rozsah podpory je min. 100 a max. 200 hodin dle orientačního vstupního testu. Skupiny pro 

jazykovou přípravu mohou fungovat prezenčně i distančně. Skupiny pro vzdělávání distančním 

způsobem jsou určeny pro žáky, kteří se nebudou moci účastnit prezenční výuky. Zázemí pro 

distanční vzdělávání vytvoří žákovi jeho kmenová škola.  

Naše škola momentálně vyučuje 11 dětí z Ukrajiny ve dvou prezenčních skupinách čtyři 

hodiny týdně na jednu skupinu. Výuku zajišťují paní učitelka Jitka Šenkeříková, která zároveň 

vyučuje ruský jazyk a Mgr. Jana Františáková. Vzhledem k tomu, že může dětí dále přibývat, 

podporuje MŠMT vznik skupin pro výuku cizinců nejen v určených školách, ale v každé škole od 

počtu pěti žáků. Školy mají k dispozici Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní 

a základní vzdělávání, které stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy a jehož součástí je 

i vstupní orientační test.  

Financování této aktivity probíhá z rozpočtu Krajských úřadů, přesná pravidla dosud nebyla 

stanovena. 

d. Podpora výuky plavání 

Plavecké kurzy jsou podle ŠVP realizovány vždy v počtu 10 lekcí ve dvou po sobě jdoucích 

ročnících. Na základě doporučení ministerstva realizujeme kurzy i pro ročníky, které z důvodu 

distanční výuky a epidemiologických opatření nemohly být uskutečněny v daném ročníku.  

Ve školním roce 2021/2022 jsme připravily plavecké lekce celkem pro 10 tříd 1. stupně 

(2. – 5. ročník).  V prvním pololetí, to byly čtyři třídy. Příspěvek z Města Valašské Klobouky činil 

36 000,- Kč a byl využit na pronájem bazénu k uskutečnění výuky. Ve druhém pololetí máme 

naplánováno šest tříd, z nich některé již výuku absolvovaly. Zde příspěvek zřizovatele činí 54 000,- 

Kč. Náklady na dopravu a výuku jsou hrazeny ze státního rozpočtu z prostředků ONIV. 

Díky Městu Valašské Klobouky, které v rámci rozpočtu podpořilo tyto plavecké lekce, mohl 

být zapojen větší počtu žáků do plaveckého kurzu bez ohledu na jejich sociální podmínky. Účast co 

nejvyššího počtu žáků tak přispívá k rozvoji plaveckých dovedností a celkové fyzické zdatnosti dětí. 

e. Šablony ZSVK 3 

Od 1. 9. 2020 škola zahájila dvouletý projekt Šablony ZSVK 3. Výzva OP VVV byla 

vyhlášena na výrazně nižší finanční rozpočet. Jako stěžejní pro školu bylo opětovné zřízení pozice 

školního asistenta. Dalšími aktivitami projektu jsou klub ICT, badatelský klub, klub komunikace 

v cizím jazyce, doučování a projektový den ve škole i mimo školu. Všechny tyto aktivity se stále 

realizují jak na prvním, tak na druhém stupni školy. Dotace schválená k realizaci projektu 

činila1 053 500 Kč bez spoluúčasti školy.Aktivity ukončíme k 30. 6. a projekt bude uzavřen k 31. 8. 

2022 závěrečnou monitorovací zprávou.  

f. Rok v zahradě - přírodní zahrada u ZŠ Valašské Klobouky 

V únoru 2020 škola podala žádost do investiční výzvy z NPŽP 7/2019 na rekonstrukci části 

areálu školní zahrady pod názvem Rok v zahradě - přírodní zahrada u ZŠ Valašské Klobouky. 

V současnosti je zahrada hotová, třídní kolektivy ji využívají při realizování výuky nejen v hodinách 

pracovních činností. V zahradě nyní probíhají aktivity spojené s jarním úklidem a vysazováním 

nových plodin. Během slunečných dnů se zde žáci vyučují i jiným předmětům.V letošním roce 

chceme zrealizovat zastřešení pergoly. 

 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/kurikulum-cestiny-jako-druheho-jazyka
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/kurikulum-cestiny-jako-druheho-jazyka


g. „Zdravá školní jídelna“ – zdravé stravování 

Školní jídelna dále pokračuje v nastaveném způsobu stravování a naplňuje svůj titul „Zdravá 

školní jídelna“. Její činnost probíhá prakticky stále. Škola zajišťuje stravu žákům, zaměstnancům 

školy i cizím strávníkům. Pro další zájemce škola realizuje rozvoz obědů.  

Aktivity školní jídelny jsou různorodé a tematicky zaměřené (Halloween ve školní jídelně, 

Mikuláš a čerti ve školní jídelně, Masopust ve školní jídelně, Den učitelů ve školní jídelně, 

Velikonoční soutěž ve školní jídelně). Hlavním cílem zaměstnankyň školní jídelny je přiblížení 

moderních stylů stravování všem strávníkům a podpora národních tradic a regionálních zvyklostí 

(Vaření s gastropromotérem Zbyňkem Diatkou, Vaření s kuchařem ze SOU Poličky. Kuchařky školní 

jídelny se se svým uměním účastnítaké soutěží a propagačních akcí (soutěž o nejlepšího kuchaře ve 

společném stravování v Praze Makro Akademii, ochutnávka pomazánek na veřejném fóru města 

Valašské Klobouky). Tradiční aktivitou je „Oběd s třídním učitelem“ – slavnostní událost, při které 

se děti učí správnému stolování a přípravě slavnostní jídelní tabule.  

Abychom udrželi v naší školní kuchyni kvalitu, pestrost a vyváženost připravované stravy, 

zároveň plnili požadavky spotřebního koše a splňovali výživové normy stanovené vyhláškou o 

školním stravování, současný vývoj cen nás nutí zvýšit cenu obědůod 1. 5. 2022 pro všechny věkové 

kategorie.  

 

I. kategorie (věk 3 - 6 let) původní cena: 26,- Kč, nová cena: 27,- Kč 

II. kategorie (věk 7 - 10 let) původní cena: 27,- Kč, nová cena: 29,- Kč 

III. kategorie (věk 11 -14 let) původní cena: 28,- Kč, nová cena: 30,- Kč 

IV. kategorie (věk 15 a více let) původní cena 29,- Kč, nová cena: 32,- Kč. 

4. Rozpočet financí na rok 2022 

ŠR byla seznámena s kladným hospodářským výsledkem základní školy za rok 2021 ve výši 

459 794,74 Kč. Zisk vznikl především na základě úspory elektrické energie, tepla a vody a 

nedočerpané položky na výuku plavání nebo DDHM. Hospodářský výsledek byl na základě 

rozhodnutí rady města v plné výši převeden do rezervního fondu základní školy. 

ŠR projednala také rozpočet financí na provoz školy od zřizovatele na rok 2022, který byl 

schválen ve výši 5 924 000 Kč. Oproti roku 2021 se jedná o výrazné navýšení rozpočtu, a to o 

814 000 Kč. Důvodem je předpokládané navýšení spotřeby a především cen energií a vody oproti 

předchozímu roku, kdy část roku byli žáci na distanční výuce, dále zdražení úklidových prostředků, 

kancelářských potřeb, spotřebního a režijního materiálu, cen služeb a různých oprav školních budov. 

Výrazně navýšena byla také částka na výuku plavání a LVK, které byly organizovány i pro ročníky, 

ve kterých v roce 2021 nemohly proběhnout z důvodu epidemie covidu. Zřizovatel na ně přispěl do 

rozpočtu částkou 200 000 Kč (v roce 2021 byly nevyčerpané prostředky z rozpočtu za tyto 

neuskutečněné aktivity v plné výši vráceny). 

 

5. Investice a opravy 

 

a. Oprava havarijního stavu střešní krytiny na budovách základní školy  

Školská rada znovu doporučuje zřizovateli zabývat se havarijním stavem střešní krytiny na 

budovách základní školy, která byla instalována v letech 2003-2004. V nejhorším stavu je střešní 

krytina na budově D a vstupu do školy. Na všech budovách bude v horizontu několika let nutno 

provést celkovou výměnu TiZn střešní krytiny. Kontrola střechy po zimě ukázala, že se objevily další 

defekty střešní krytiny. 

  



b. Investiční projekt „Těšíme se do školní družiny“ 

V roce 2021 byl realizován rozsáhlý investiční projekt s názvem „Těšíme se do školní 

družiny“, zaměřený na modernizaci školní družiny a jejího sociálního zázemí. Investorem projektu 

v hodnotě cca 7,9 miliónů korun byl zřizovatel školy, město Valašské Klobouky. Město na tyto 

úpravy čerpalo dotaci z IROP ve výši 5 milionů korun. Nad rámec projektu pak proběhla také 

rekonstrukce šaten a sprch, které tvoří zázemí sousedních tělocvičen. Součástí projektu bylo rovněž 

pořízení nového nábytku, výukových pomůcek a dalšího technického vybavení pro školní družinu 

včetně zázemí pro pedagogické pracovníky. Děti tak budou během pobytu ve družině pracovat 

s moderními didaktickými pomůckami k rozvoji výuky cizích jazyků, přírodovědných oborů i 

technických a řemeslných dovedností. 

c. Rekonstrukce vnitřních prostor školy 

Bude pokračovat postupná rekonstrukce kabinetů s původním vybavením z roku 1973 (nová 

podlahová krytina a nábytek) a úpravy společných chodbových prostor. Dále budeme pokračovat v 

postupné výměně původní elektroinstalace a nevyhovujícího osvětlení ve všech prostorách školy za 

úspornější LED osvětlení, a to v kmenových třídách na 2. poschodí. Počítáme také s postupnou 

obnovu vysloužilého majetku a zařízení ve školní kuchyni nebo revitalizaci venkovního areálu školy 

– např. dovybavením zahradní pergoly střechou. Náklady na tyto rekonstrukce budou hrazeny 

z rozpočtu zřizovatele. 

6. Diskuze, závěr 

V Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě byli dne 20. 4. 2022 za znamenitou 

práci oceněni učitelé a ředitelé škol i vedoucí školní jídelny. Na základě výzvy k předkládání návrhů 

bylo Zlínskému kraji doručeno celkem 45 návrhů. Ty byly posouzeny výběrovou komisí a následně 

bylo vybráno 18 osobností. Mezi nimi byla oceněna také Mgr. Jaroslava Pechancová, která působila 

na naší škole přes 20 let jako učitelka českého a německého jazyka a poté 14 let jako ředitelka. Návrh 

na ocenění podalo Město Valašské Klobouky a Základní škola Valašské Klobouky. 

Předsedkyně Spolku rodičů paní Pavla Mudráková podala ŠR zprávu o úspěšné akci 9. školní 

ples, který pořádala Základní škola Valašské Klobouky a Spolek rodičů dne 22. 4. 2022. 

ŠR vyslovila poděkování všem organizátorům školního plesu za vytvoření příjemné 

společenské události.  

ŠR vyslavila spokojenost s prací pedagogů a dalších zaměstnanců školy ve ztížených 

podmínkách během epidemiologické situace COVID-19 a poděkovala jim. 

Ve Valašských Kloboukách dne 29. 4. 2022 

 

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Radka Dohnalová 

 předsedkyně Školské rady při ZŠ Valašské Klobouky  

 

 

 

  

Zápis ověřila:  RNDr. Michaela Šebáková 


