
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ SCHULZOVY SADY ZE DNE 10. 5. 2011 

 
 

Přítomni: Mgr. Helena Seitlová, Ing. Jitka Šenkýřová, Mgr. Diana Kotová, pí. Eva Šlapáková 
 
Program:  

• Usnesení z minulého jednání – kontrola jednotlivých bodů. 
1. Nový jednací řád bude připraven na podzim. 
2. Členové rady byli seznámeni se stavem školních budov 2. 5. 2011. 

3. Členové rady vystoupili 16. 12. 2010 se svými požadavky na jednání 
zastupitelstva města. Paní starostka přislíbila přímo na jednání dotaci na 
částečnou rekonstrukci střech na budově B ve výši 2 800 000 Kč. 

4. Fotodokumentace byla zhotovena a předána vedení města v měsíci 
březnu 2011. 

5. Vedení města bylo seznámeno se špatnými hygienickými podmínkami. 
6. Město dosud neposkytlo podklady pro srovnání investic do objektů 

základních škol ve městě za období posledních 5 let.  
7. Zápis z jednání byl uveřejněn na webových stránkách školy a zhotoven 

v písemné podobě. 
 

 

• Závěry z prohlídky budov školy konané dne 2. 5. 2011.  
 
Přítomni byli: Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Dušan Kubica, Mgr. Josef Sedláček, 
Mgr. Alena Dušková, Mgr. Ivan Jugl, Mgr. Helena Seitlová, Ing. Jitka Šenkýřová, 
Mgr. Diana Kotová, Bc. Kateřina Hojná, pan školník Josef Červenka. 
 
V budově A byla doposud provedena částečná rekonstrukce suterénu. Z původních 
plánovaných 20 mil. Kč bylo poskytnuto pouze 5,3 mil. Kč. Z důvodu nedokončené 
rekonstrukce suterénu s novým zázemím šaten nemůže být zahájen plánovaný 
jednosměrný provoz školy. 
Původní parketové podlahy jsou v některých učebnách v dezolátním stavu. Parkety 
jsou uvolněné, vyčnívají, houpají se. Ohrožují tak zdraví a bezpečnost žáků 
i zaměstnanců školy. 
Z plánovaných 50 mil. Kč na rekonstrukci elektrických rozvodů, vody a podlah byly 
doposud poskytnuty  5,9 mil. Kč. 
Plánovaná výstavba výtahu a bezbariérových úprav za 20 mil. Kč nebyla zahájena. 
Plánovaná rekonstrukce půdních prostor pro zázemí družiny a odpolední aktivity žáků 
ve výši 50 mil. Kč nebyla zahájena. 
Prohlídka pokračovala na školním hřišti, které v současné době již nevyhovuje všem 
hygienickým a sportovním podmínkám. Je potřeba upravit povrch hřiště kvůli 
nadměrné prašnosti, nahradit staré oplocení a zajistit chybějící vybavení nezbytné 
pro kvalitní výuku tělesné výchovy. Toto školní hřiště slouží zhruba 800 žákům 
základní školy!!! 
Na budově nebylo dokončeno odizolování. 
Pro celkovou rekonstrukci budovy A byla již před 7 lety naplánována dotace 
150 mil. Kč, doposud škola obdržela 5 mil. Kč. 



V budově B byli všichni přítomni šokováni havarijním stavem střechy. Bylo vidět 
zejména chybějící střešní tašky a hřebenáče, místa, kudy do školy zatéká, 
všudypřítomný holubí trus a nádoby zachycující protékající dešťovou vodu. Dřevěná 
střešní konstrukce v důsledku prosakující vody chátrá. V pravidelných intervalech je 
zde potřeba odstraňovat uhynulé holuby a všudypřítomný trus. Na celkovou 
rekonstrukci střechy byla před 4 lety plánována částka 10, 5 mil. Kč. Doposud se 
podařilo zrealizovat rekonstrukci 1/3 z celkové plochy, a to v roce 2009. Kvůli 
havarijnímu stavu střechy jsou ohrožováni žáci, zaměstnanci i kolemjdoucí. Padající 
omítka a krytina v současné době znemožňuje využití školního hřiště a vnitřního 
nádvoří školy, do těchto prostor je kvůli bezpečnosti všem vstup zakázán. Školní 
hřiště je obehnáno starou zdí, kvůli tomu se zde při slunečném počasí přehřívá 
vzduch. Modernizací těchto prostor by škola získala zázemí pro venkovní výuku TV, 
kterou by mohlo využít 400 žáků. 
V tmavém suterénu, kde se nachází školní kuchyňka, dílny a šatny pro TV, je 
nedostatečné hygienické zázemí, žákům je k dispozici jen jedna nevyhovující toaleta. 
Ve školní dílně jsou patrné vlhké zdi a plíseň. Nachází se zde pouze jedna toaleta. Je 
nutné celou budovu odizolovat. 
Pro celkovou rekonstrukci budovy B byla plánována dotace 180 mil. Kč, doposud 
škola obdržela 3 000 000 Kč. 
 

• Usnesení: 
1. Urgování termínu oprav a rozpočtu u zřizovatele školy. Zjistit, jak byl navržen 

horizont pro uskutečnění jednotlivých etap rekonstrukce obou budov školy. 
2. Vyzýváme vedení školy, aby zvážilo a navrhlo úpravu školního hřiště u budovy 

A svépomocí (pomocí rodičů, dobrovolníků a sponzorských darů). 
3. Školská rada navrhuje, aby byl na hřiště školní družiny vypracován návrh na 

zakoupení houpaček a prolézaček. Následně s tímto návrhem oslovit rodiče 
žáků. 

4. Znovu požádat zřizovatele školy o podklady pro srovnání investic do objektů 
základních škol ve městě za období posledních 5 let.  

5. Zápis z jednání školské rady bude vyhotoven písemně a uveřejněn na 
webových stránkách školy. Zároveň bude doručen vedení města. 

 
 

S usnesením souhlasili 4 členové rady (2 byli nepřítomni). 
 
Zapsaly pí. Eva Šlapáková 
   Mgr. Diana Kotová 

 
 

……………………….………………………………………………. 
předsedkyně školské rady Mgr. Helena Seitlová 


