
Zápis z jednání školské rady při ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620, příspěvková 
organizace 
 
Dne: 10.11.2021, čas: 16:00 hod. 
 
Účastni: JUDr. Antonín Blažek, člen rady 
   Mgr. Magda Hanáčková, předsedkyně rady 
   Ing. Zuzana Horáková, členka rady 
   Mgr. Magdalena Juříková, členka rady 
   Mgr. Ludmila Kotasová, členka rady 
   Bronislav Kozelek, člen rady 
   Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy, jako host  
 
Navržený program: 1. hospodaření k 30.6.2021 
                 2. stav nového hřiště, tělocvičny, šaten a sociálních zařízení 
                3. připravenost školy na on-line výuku 
 
Navržený program byl jednomyslně schválen. 
 
 
K bodu 1): Dle informace Mgr. Marka Tvrdoně bylo hospodaření k 30.6.2021 předloženo na 
zastupitelstvu Města Kunovice, kde bylo bez výhrad schváleno.  
 
Rada projednala předložený rozbor hospodaření k 30.6.2021, k rozboru neměla výhrady.  
 
K bodu 2): Pan Bronislav Kozelek vznesl dotaz na dle nevyhovující stav tělocvičny, šaten a 
přístupové chodby k tělocvičně. Dle konstatování Mgr. Marka Tvrdoně je tento způsoben 
externími uživateli prostor, kdy prostory je nutno rekonstruovat a najmout správce, který se 
o prostory po rekonstrukci bude starat. 
 
Všichni členové školské rady zhlédli dané prostory, byl konstatován stav šaten, sociálních 
zařízení a tělocvičen jako katastrofální.  
 
Mgr. Marek Tvrdoň sdělil školské radě aktuální seznam priorit: 1) rekonstrukce sociálních 
zařízení, 2) rekonstrukce tělocvičny, 3) rekonstrukce průchozí chodby, 4) pořízení zatemnění. 
 
Dle informace Mgr. Marka Tvrdoně je řešením využití odpovídajícího dotačního titulu a 
zajištění finanční spoluúčasti Města Kunovice. Toto již bylo z jeho strany opakovaně Městu 
Kunovice navrženo, nicméně ze strany Města Kunovice nebyla žádná odpověď. Podrobnější 
informace budou zaslány členům školské rady e-mailem. 
 
Rada vzala informace na vědomí s tím, že bude nadále spolupracovat se školou na nalezení 
vhodného postupu k řešení uvedené situace. 
 
K bodu 3): Mgr. Markem Tvrdoněm byla konstatována připravenost školy na případnou on-
line výuku pro případ karantény jednotlivých tříd či uzavření školy. Škola je také připravena 
zapůjčit potřebným žákům notebooky. 



 
Rada vzala uvedené na vědomí. 
 
Zapsala Mgr. Magda Hanáčková, předsedkyně školské rady. 
 
 


