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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ BRNO, Štolcova 16 

 

Datum : 18.10.2016 

Školská rada se sešla v počtu 6 členů z 9. Jako host byl pozván ředitel školy pan Mgr. Tomáš Musil. 

Všichni zúčastnění potvrdili přítomnost podpisem prezenční listiny. 

 

Program zasedání : 

1) Uvítání přítomných členů rady a hosta – pana ředitele Tomáše Musila 

2) Oznámení o doplňujících volbách do ŠR 

3) Schválení změn ve školním řádu 

4) Schválení VÝROČNÍ ZPRÁVY 2015/2016 

5) Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2017 

6) Informace o aktuálním a plánovaném dění ve škole 

7) Diskuse 

8) Závěr  

 

Ad1) Uvítání přítomných členů ŠR  a hosta pana ředitele Tomáše Musila 

Členové ŠR se dostavili v počtu 6.  

Seznámení členů ŠR s programem zasedání. 

Ad2) Oznámení o doplňujících volbách do ŠR 

V důsledku ukončení pracovního poměru pí. Marcely Novotné Beránkové budou v listopadu 

vyhlášeny doplňující volby do ŠR. 

Ad3) Úpravy ve Školním řádu od 1.9.2016 

Členové ŠR se seznámili se změnami ve Škoním řádu, které jsou platné od 1.9.2016. Informace předal 

pan Drápela, zástupce ředitele školy. 

Úpavy ve ŠŘ se týkají: 

- možnosti volit a být volen do parlamentu žáků ve škole  

- dále ohledně slušného a čistého oblečení při příchodu do školy 
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Ad4) Projednání VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 

Členové ŠR se seznámili se Výroční zprávou školy za rok 2014-2015. Pan ředitel informovala o 

hlavních bodech zprávy. Členové ŠR výroční zprávu schválili. 

 

Ad5) Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2017 

Pan ředitel předložil návrh rozpočtu a informoval o plánované rekonstrukci a úpravách na ZŠ Štolcové 

a na budově na Hapalově ulici. 

Ad6) Informace o aktuálním a plánovaném dění ve škole 

Pan ředitel Musil a zástupce ředitele pan Drápela informovali přítomné členy o plánovaných akcích ve 

školním roce 2016-2017. 

 

- Den otevřených dveří 

- Škola v přírodě 

- Plavání a bruslení 

- Vánoční besídka 

- Prezentace školy na vánočních trzích 

- Sběrový týden 

 

Ad7) Diskuse 

 

Ad 9) Závěr  

Školská rada vzala Výroční zprávu školy za rok 2015-2016 na vědomí a schválila ji. 

Školská rada bere na vědomí změny ve Školním řádu a schvaluje je. 

Školská rada bere na vědomí vyhlášení doplňujících voleb za zaměstnance do ŠR na funkční období 

2015-2018. 

 

 

Zápis provedl : Mgr. Ivana Hvězdová 

 

V Brně :  

 

 


