
Zápis z mimořádného zasedání Školské rady dne 28. 8. 2018 
 
Členové rady: MUDr. Martin Sklenář 
 RNDr. Bc. Renáta Horáková 

Mgr. Martin Hejl  
Mgr. Martin Kozák 

 Ing. Markéta Hobzková 
Ing. Tomáš Mrázek 
 

Host za ZŠ a MŠ: Mgr. Jiřina Tafatová 

 
 
Dne 28. 8. 2018 se uskutečnilo zasedání Školské rady. 
 
I. Zahájení jednání a program 
 
Předseda ŠR MUDr. M. Sklenář zahájil jednání. Navrhl jeho program: 
 
1. Schválení zápisu jednání ze dne 26. 6. 2018 
2. Vratnost či nevratnost částky vybírané za čipy k vydávání obědů 
3. Projednání Školního řádu v souvislosti s jeho doplněním 
4. Projednání Výroční zprávy za rok 2017/2018 
5. Různé 
 
MUDr. M. Sklenář dal hlasovat o programu, který byl jednomyslně schválen. 
 
II. Jednání dle programu 
 
1. Schválení zápisu jednání ze dne 26. 6. 2018 
 
- Ing. T. Mrázek informoval přítomné o interním vypořádání připomínek k zápisu s Mgr. M. 
Hejlem 
- další přítomní členové ŠR prostudovali předložené znění zápisu a prostřednictvím hlasování 
jej jednomyslně schválili 
 
2. Vratnost či nevratnost částky vybírané za čipy k vydávání obědů 
 
- v souladu s dohodou z předchozího jednání MUDr. M. Sklenář ve věci požádal o stanovisko 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a zároveň Českou školskou inspekci 
(ČŠI) 
- představil stanovisko MŠMT, které však bylo zcela obecné a odkazující na platné právní 
normy 
- stanovisko ČŠI uvádí, že rodiče nejsou povinni hradit částku za čip jako nevratnou, dále však 
uvádí, že záležitost je na dohodě mezi vedením školy a rodiči, přičemž dohoda by měla být 
akceptovatelná pro obě strany 
- po diskusi a řadě argumentů pro i proti proběhlo hlasování o tom, zda částka 115 Kč zůstává 
v souladu s platným Řádem školní jídelny nevratnou či bude vratnou zálohou 



 
Poměrem 4:2 byla odhlasována varianta nevratné částky. Pro vratnost částky hlasovali 
MUDr. M. Sklenář a Mgr. M. Hejl. Pro nevratnost se vyslovili Ing. T. Mrázek, Bc. M. Hobzková, 
Mgr. M. Kozák a RNDr. Bc. R. Horáková. 
 
3. Projednání Školního řádu v souvislosti s jeho doplněním 
 
- ředitelka školy Mgr. J. Tafatová zaslala přítomným navrhované znění Školního řádu 
aktualizovaného o pasáže týkající se zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) tak, aby jej mohli dopředu nastudovat 
- nutnost doplnění byl dopředu konzultována s pověřencem pro ochranu osobních údajů 
- RNDr. Bc. R. Horáková upozornila na nemožnost požadavku zákonných zástupců na výmaz 
těch osobních údajů, jejichž zpracování a uchování škole nařizuje zákon 
- změny ve znění proběhly okamžitě a předseda ŠR MUDr. M. Sklenář dal hlasovat o schválení 
Školního řádu 
 
Školní řád s provedenými změnami byl jednomyslně schválen.  
 
4. Projednání Výroční zprávy za rok 2017/2018 
 
- ředitelka školy Mgr. J. Tafatová dopředu zaslala přítomným navrhované znění Výroční zprávy 
za rok 2017/2018 k nastudování 
- Mgr. J. Tafatová vysvětlila MUDr. M. Sklenářovi a Mgr. M. Hejlovi jejich dotazy týkající se 
např. výše úvazků některých zaměstnanců 
- Mgr. J. Tafatová byla upozorněna na absenci dvou bývalých zaměstnanců školy v jedné z 
tabulek. Zavázala se věc doplnit. 
- MUDr. M. Sklenář dal hlasovat o znění Výroční zprávy za rok 2017/2018 s navrhovanými 
změnami 
 
Výroční zpráva za rok 2017/2018 s navrhovanými změnami byla jednomyslně schválena. 
 
5. Různé 
 
- nad rámec programu nebyla nastolena další témata 
 
MUDr. M. Sklenář ukončil jednání a termín další schůzky byl stanoven na 6. 11. 2018 pro 
nutnost projednání rozpočtu. 
 


