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ZÁPIS JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ BRNO, ŠTOLCOVA 16
Datum : 23. října 2014
Školská rada se sešla v počtu 5 členů z 9. Jako host byl pozván ředitel školy pan Mgr. Tomáš Musil.
Všichni zúčastnění potvrdili přítomnost podpisem prezenční listiny.
Na úvod byli členové ŠR seznámeni s programem.

Program :
1) Uvítání členů rady a pana ředitele ZŠ Štolcova 16
2) Projednání Výroční zprávy za školní rok 2013-2014
3) Projednání změn ve školním řádu
4) Informace o aktuálním a plánovaném dění ve škole
5) Informace ze setkání s rodiči
6) Diskuse
7) Závěr
1. Uvítání členů rady a pana ředitele
Členové rady se dostavili v počtu 5. Omluveni : paní Ivana Hvězdová, Jindra Wojtková.

2. Projednání Výroční zprávy za školní rok 2013-2014
ŠR se seznámila a vzala na vědomí Výroční zprávu za školní rok 2013-2014 bez připomínek.
3. Změny ve školním řádu
ŠR se seznámila a bere na vědomí změny ve školním řádu, které se týkají hlavně bezpečnosti žáků ve
škole tak, jak byly ŠR předloženy – bez připomínek.
4. Seznámení členů ŠR s aktuálním a plánovaným děním ve škole:
Sběrový týden (22.-26.9.)
Setkání s rodiči – 14.10.2014
Posílení bezpečnostních opatření v reakci na případ ze Žďáru n. S.
Vánoční besídka
Plavání a bruslení
Škola v přírodě
Plánovaná rekonstrukce topení, zateplení budovy a výměna oken (dokončení)
Problematika vycházející žáků a jejich zapojení do středního vzdělávání
5. Informace ze setkání s rodiči 14.10.2014
Pan ředitel informoval přítomné členy ŠR o průběhu setkání s rodiči- o tématech, které byly předmětem
setkání (shodná témata s jednáním školské rady)
- bezpečnost žáků ve škole
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– problém středního vzdělávání žáků – nutnost řešit tuto problematiku s předstihem a nejlépe s pracovníky
SPC
- Plánované akce školy – plavání, bruslení škola v přírodě, vánoční besídka
- Plánované opravy budovy – stav přípravných jednání (tvorba projektu)
- Problematika nemocnosti u žáků – apel na rodiče, aby děti s virózami, teplotami apod. nechávali
doma pořádně doléčit

6) Diskuze:
V diskuzi opakovaně zazněly výhrady vůči přístupu ke ŠR ze strany zřizovatele. 2 její zástupci ze 3
delegovaných se zasedání ŠR nezúčastňují. JmK byl o této situaci vyrozuměn přímo jejím zástupcem – paní
P.Archlebová je v současnosti na mateřské dovolené a informovala JmK. Pan J.Mihola nereaguje na žádné
pozvánky.
Přístup JmK vnímáme jako velmi formální.
Zápis provedla : Mgr. Marcela Novotná Beránková
V Brně: 23.10.2014
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