
Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY (2020-2023) 

při ZŠ Vrané nad Vltavou

Datum: 23. března od 16:45 h, učebna č. 13 ZŠ Vrané nad Vltavou

Přítomni: za zřizovatele - JUDr. Stanislav Drábek, Ing. Jan Kukla, Ivana Rážová; za zákonné zástupce - Lenka
Lodrová, Mgr. Lucie Strejcové, Mgr. Vladimír Hudousek, za učitele - Mgr. Jana Kadlecová, Mgr. Ivana Hereitová,

Mgr. Jaroslava Hnátová

Pozvaný host - ředitelka ZŠ Mgr. Daniela Pořízková

Průběh jednání:
1. Předseda ŠR:

• zahajuje jednání ŠR a zveřejňuje zamýšlený program: zabezpečení školního roku

2021/2022, kapacita školy a možnosti naplňování Školního vzdělávacího programu

• vítá na zasedání ŠR ředitelku ZŠ, které předává slovo

2. Ředitelka školy připravenou prezentací:

• představuje současný stav a podmínky ZŠ- vývoj počtu žáků od roku 2012 do současnosti (i počty 

žáků se SVP), vývoj počtu tříd, prostorové podmínky školy

• prezentuje zákonné normy, kterými se musí škola řídit

• názorně ukazuje výhled a zabezpečení školního roku 2021/2022 z pohledu počtu žáků a zákonného 

dělení do skupin na jazyky a na TV; zdůrazňuje, že příští školní rok při zachování počtu 19 ti tříd 

bude potřeba umístit 39 hodin půlených skupin jazyků (zamýšleny jsou na to právě nové půdní 

prostory); dále upozorňuje na nevyhovující podmínky pro výuku TV (1 tělocvična) - příští školní rok 
bude mít proti sobě v jeden čas „nasazeno“ tělesnou výchovu 8 tříd (letos 1); zmiňované zvýšení 
požadavků na prostory školy pro výuku souvisí s narůstajícím počtem žáků ve škole, s narůstajícím 
počtem tříd a zvyšováním počtu žáků ve třídách

• upozorňuje na další možný prostorový požadavek, který vyvstane s novým školním rokem - místnost 

určena jako zázemí související s testováním žáků a pracovníků školy + izolační místnost pro 

pozitivně testované

• seznamuje členy ŠR s dalšími prostory, které dvoustupňové škole chybí: učebna pro praktické 

činnosti (dílny + plánovaná technika v budoucích letech, kuchyňka, sportovní hala, šatny a sprchy u 

současného hřiště, prostor pro školní klub, místnost pro asistentky pedagoga - v současné době jich je 
na škole 11)

• prezentuje aktuální stav rekonstrukce půdy (fotografie) - v půdních prostorách nad starou částí 

budovy vznikají 2 nové průchozí učebny oddělené mobilní přepážkou (společný prostor pro celou 

školu, který v současné době ve škole chybí) - záměr školy - dopoledne slouží učebny k výuce 

(budou obě plně obsazeny 4hodiny/denně pro výuku jazyků, případně jako kmenová třída) a



odpoledne pro školní družiny - žáci nebudou muset docházet do Staré školy (původní záměr, tlak 

rodičů)

• zveřejňuje výhled počtu nově přijatých žáků pro školní rok 2021/2022 (cca 40 žáků do 1. třídy + 4 

odklady z MŠ Vrané, 13 žáků z MŠ Březová- Oleško, 26 žáků do 6. třídy ze zvolské ZŠ, současný 

stav žáků 5. tříd v ZŠ = 1x24, lx 25 žáků)

• zdůrazňuje: rádi přijmeme žáky z obcí Březová - Oleško a Zvole a doplníme jimi stávající třídy, ale 

škola nemá podmínky na to, otevírat pro tyto žáky další 2 třídy. Toto by mělo negativní vliv na 

kvalitu vzdělávání a bezpečnost pro všechny žáky vzdělávající se na ZŠ Vrané nad Vltavou.

Dokládá, že vranská škola zvolské žáky vždy ráda přijímala. Jejich počet se různil podle jejich zájmu 

a aktuálních podmínek školy (někdy se mohla vzít celá třída, jindy se doplňovalo), ale počet tříd se za 

posledních 6 let zvýšil o 5 a škola již nemůže přijímat celé třídy

• informuje ŠR, že v minulém týdnu dostala od Rady obce Vrané nad Vltavou informaci o podepsání 
smluv mezi obcí Vrané nad Vltavou s obcemi Zvole a Březová- Oleško, ve které se obec Vrané nad 

Vltavou zavazuje zajisti dětem z těchto obcí povinnou školní docházku. Sama tyto smlouvy chápe 

tak, že vranské děti jsou tímto k přijetí a plnění povinné školní docházky postaveny na stejnou úroveň 

jako děti z výše jmenovaných obcí a protože ví, že škola nemá podmínky, ve kterých je možno 

uskutečňovat kvalitní vzdělávání všech žáků a zároveň neporušovat zákonné normy, žádá ŠR o 

stanovisko k této věci.

3. Diskuse (postupně se vyjadřují všichni členové ŠR):

• L. Strejcové- děkuje paní ředitelce školy za názornou a věcnou prezentaci, velmi ji pomohla v pochopení 

problematiky a plně chápe nedostatek prostorů školy, který znemožňuje ZŠ brát všechny žáky z okolních 

vesnic. Zároveň otevřeně říká, že se v tomto tématu zdrží hlasování, neboť je ředitelkou ZŠ ve Zvoli a ví, 

kolik sil vynaložil zvolský starosta při zajišťování školy - 2. stupně pro žáky ze své obce. Dle paní L.

Strejcové má obec Zvole přislíbeno několik míst pro žáky odcházející z 5. třídy ještě jednou pražskou školou.

• S. Drábek - jako místostarosta obce říká, že podepsané smlouvy s okolními obcemi nejsou smlouvy o 

spádovosti a nerovnají tak vranské děti a jejich práva na plnění PŠD na stejnou úroveň jako děti ze Zvole a 
Březové. Tedy, že si škola bude moci při přijímání žáků stanovit kritéria upřednostňující děti s trvalým 

bydlištěm ve Vraném. S tímto výkladem smluv ale nesouhlasí paní I. Rážová a D. Pořízková a další členové 

SR, kteří se dnes seznámili se zněním těchto smluv. Mají obavu, že se jimi obec Vrané nad Vltavou zavázala 
zajistit dětem z těchto obcí povinnou školní docházku.

• Dále se S. Drábek zamýšlí nad možností obce pomoci s prostory pro výuku (bývalá školka - dílny?, Stará 

škola). S. Drábek říká ředitelce školy, že ona si s problémem nedostatku prostor pro výuku musí poradit sama, 

že to je její práce. Ostatní členové ŠR se paní ředitelky zastávají. Slovo si bere J. Kukla a vysvětluje, že 

zřizovatel musí vytvořit škole důstojné podmínky pro vzdělávání, pak teprve může ředitel školy vykonávat 
svou práci a vést školu jak nejlépe je možné.

• V. Hudousek se ptá členů ŠR, kteří jsou uvoleni za zřizovatele, na důvod podepsání těchto smluv. Odpovídá 

S. Drábek: důvody jsou historické, žáci do ZŠ Vrané docházeli mnoho let. Pan Drábek říká, že smlouvy 

musela rada obce podepsat, jinak by přišli o dotaci 25milionů na přestavbu půdy, protože její podmínkou bylo 

navýšení kapacity. J. Kukla se ptá S. Drábka jako místostarosty obce, zdali podmínkou získání dotace bylo



navýšení kapacity, či podepsání smluv o spádovosti (respektive zajištění povinné školní docházky) s okolními 

obcemi? Odpověď nikdo ze zúčastněných nezná.

D. Pořízková a J. Hnátová vysvětlují, že kapacita školy se musí navýšit (19 tříd x30 žáků = 570 žáků) i bez 

ohledu na dotaci (kvůli zvýšení počtu tříd v posledních letech je kapacita školy 500 nedostatečná), tedy tato 

podmínka dotace by byla splněna a v dalším školním roce se počet žáků navýší i fakticky a to i bez 

podepsaných smluv (odchází méně žáků 9. tříd než přichází do 1. tříd, a do 6. tříd je možno ze zvolské školy 

doplnit žáky do možného počtu 2 stávajících tříd).

J. Kukla dodává, že si vyžádá na vedení obce dokumenty týkající se dotace a ověří si informaci od S. Drábka - 

zdali je podmínkou dotace podepsání smluv o spádovosti s okolními obcemi. Je rozhodnutý otevřít 

problematiku smluv o zajištění povinné školní docházky s obcemi Zvole a Březová - Oleško na příštím 

zasedání zastupitelstva obce.

I. Rážová upozorňuje na fakt, že i když škola bude mít kapacitu 570 žáků, je to počet, kdy bude ve všech 

třídách maximální naplněnost, ale to se nestává. A proto, i když se bude zdát, že kapacita školy není naplněna 

(laikům by se mohlo jevit, že škola může přijímat další žáky), to fakticky možné není - nemá k tomu 

podmínky umožňující kvalitní vzdělávání.

J. Kukla říká, že za současné situace, kdy škola nemá prostory pro řádnou výuku, není možné navyšovat počet 

žáků ve škole smlouvami s okolními obcemi. Podle něj musí vedení obce v první řadě zajistit řádné podmínky 

pro vzdělávání vranských dětí. Poukazuje na fakt, že on jako zastupitel obce Vrané nad Vltavou, byl o 

podepsání smluv Radou obce jen informován, zastupitelstvo obce o nich nejednalo.

S. Drábek říká, že smlouvy jsou podepsány pouze na 1 rok. Členové ŠR se ptají L. Strejcové, zdali zvolská 

škola bude mít otevřený 2. stupeň v září 2022, ta říká, že nikoli. I. Rážová (ředitelka MŠ) a D. Pořízková 
(ředitelka ZŠ) upozorňují, že nelze ukončit PŠD žáků na dané škole bez jejich vlastní vůle.

J. Hnátová upozorňuje, že pro školuje závazné naplňování ŠVP, které je přímo závislé na podmínkách školy. 

V době, kdy jsou školy financovány dle PHMax+ a MŠMT podporuje dělení tříd jako jeden z aspektů, který 

má vliv na zvyšování kvality výuky, by mělo být pro školu prioritou (umožňují-li jí to personální a prostorové 

podmínky) dělit žáky např. na cizí jazyky i při počtu nižším než je 25. Zmiňuje, že důstojné pracovní 

podmínky jsou důležité i pro udržení kvalitních pedagogů na škole.

J. Kadlecová si bere slovo. Říká, že je pro ni nepochopitelné, proč byla škola do této situace vůbec dostána. 

Jak ředitelka školy uvedla, nejspíše bude možné vyhovět všem zájemcům z Březové- Oleška o přijetí do 1. 

ročníku při zachování 2 tříd v ročníku a to i bez podepsání smluv. Navíc, jak dnes řekla L. Strejcová, pro 

zvolské děti vyjednává zvolské vedení obce i jinou školu (školy), takže žáci by se mohli do jednotlivých škol 

po určitých počtech přihlásit. Třetí šestou třídu ve vraném otevřít nemůžeme.

D. Pořízková opět opakuje, že do budoucích 6. tříd ZŠ Vrané přijme ráda žáky ze zvolské školy, avšak 

v možnostech naší školy je doplnit pouze současné 2 třídy, není možné přijmout celou třetí 6. třídu. J. Hnátová 

ještě doplňuje informaci, že z důvodu posunu přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia budou, bohužel, 

škola, žáci i rodiče vědět informaci o přijetí (a tedy počet „volných“ míst na doplnění do 6. tříd) nejspíše až na 
začátku června.

1. Hereitová se důrazně ohrazuje proti tvrzení pana S. Drábka, že by od vedení školy vedení obce Vrané nad 

Vltavou nemělo informace, nebo jen nedostatečné, o nedostačujících prostorových podmínkách pro výuku. 

Zmiňuje schůzky, ve kterých vedení školy opakovaně žádalo obec o zrušení/neobnovení spádovosti z důvodu



nedostatečných podmínek pro výuku a jeho dopadu na kvalitu vzdělávání. Žádá Radu obce Vrané nad 

Vltavou, aby dohody s okolními obcemi byly zváženy a přehodnoceny/upraveny.

• S. Drábek se ptá ředitelky školy, co bude dělat, až se zastaví bytovými jednotkami prostor bývalé papírny. 

Paní ředitelka i ostatní členové ŠR se shodují, že toto není předmětem ani dnešního setkání, a ani školy.

• L. Lodrová rovněž nechápe důvod podepsání zmiňovaných smluv, je otřesena z možných dopadů na kvalitu 

vzdělávání současných dětí na vranské škole. Vyjadřuje obavy nad odchodem kvalitních učitelů a ptá se paní 
ředitelky ZŠ, zdali s ní byly tyto smlouvy konzultovány. D. Pořízková říká, že byla pozvána najednání Rady 

obce, kde jí bylo obnovení spádovosti jen oznámeno. I na tomto jednání radu obce žádala, aby tak neučinila.

4. Předseda školské rady V. Hudousek přednáší závěr z dnešního setkání ŠR a dává o něm hlasovat:
o ŠR vyzývá zřizovatele ZŠ Vrané nad Vltavou, aby zrušil dohody o zajištění povinné 

školní docházky s obcemi Březová- Oleško a Zvole. Pokud to podmínky dotace na 

rekonstrukci půdních prostor školy neumožňují, pak tyto smlouvy přepracoval zejména 
s ohledem na prostorové možnosti a podmínky školy, 

o ŠR apeluje na efektivnější komunikaci mezi zřizovatelem a ředitelkou školy.

Výsledky hlasování: pro 7, proti 1, zdržel se 1 
Návrh byl přijat.
Předseda ŠR pošle zápis z dnešního jednání starostce obce Vrané nad Vltavou Mgr. D. Ullwerové a požádá ji, 

aby s jeho závěrem seznámila zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou.

Jednání ukončeno: v 18:20h 
Zápis provedla: J. Hnátová Mgr. V. Hudousekžpředseda ŠR ZŠ Vrané nad Vltavou)


