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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
Datum: 17. 10. 2018
13. 00 hodin – ul. Charbulova 137
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
2. Seznámení se s výroční zprávou 2017/2018
3. Schválení VÝROČNÍ ZPRÁVY 2017/2018
4. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2019
5. Informace o aktuálním a plánovaném dění ve škole
6. Informace o rekonstrukci budov na ulici Štolcova a Hapalova a dalších záměrech
školy – pan ředitel Mgr. Tomáš Musil
7. Diskuse
8. Závěr
Host – pan ředitel školy: Mgr. Tomáš Musil

Ad1) Uvítání přítomných členů rady
Členové ŠR se dostavili v počtu 6 a 3 členové školské rady byli řádně omluveni.
Seznámení členů ŠR s průběhem zasedání.

Ad2) Seznámení se s výroční zprávou 2017/2018
Členové ŠR se seznámili s výroční zprávou 2017 / 2018, kterou poskytl ředitel školy.

Ad3) Schválení VÝROČNÍ ZPRÁVY 2017/2018
Výroční zprávu 2017/2018 schválilo všech 6 členů z šesti přítomných.

Ad4) Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2019
Pan ředitel předložil návrh rozpočtu na příští rok. Informoval o navýšení financí na stěhování.
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Ad5) Informace o aktuálním a plánovaném dění ve škole
Zástupci školy informovali o zahájení školního roku, počtu tříd a žáků. Dále popsali
využívání náhradních prostor pro výuku. V budově na ul. Charbulova jsou plně vyhovující
prostory, v budově na ul. Lomená jsou podmínky skromnější, prostory tříd jsou menší, chybí
odborné učebny. Od začátku školního roku se pedagogický sbor potýká s nedostatkem
personálu (učitelé, vychovatelé, asistenti). V budově na Charbulové proběhla Drakiáda společná akce pro všechny žáky školy. Vánoční besídka proběhne na obou budovách zvlášť,
její průběh je prozatím v jednání. Spolek PROAUT (ve kterém jsou aktivní pedagogové školy)
chystá od listopadu spustit již v pořadí 4. vánoční akci „STAŇTE SE JEŽÍŠKEM“ (nákup
vánočních dárků pro děti ze ZŠ Štolcova na https://www.proaut.cz/) a možnosti nákupu v eshopech přes https://givt.cz/. Školská rada na doporučení paní Korkešové a pana Řepy
projednala možný příspěvek na školu v přírodě z ÚMČ Černovice nebo kraje.

Ad6) Informace o rekonstrukci budov na ulici Štolcova a Hapalova a
dalších záměrech – pan ředitel Mgr. Tomáš Musil
-

Informoval o proběhlé rekonstrukci budovy na Štolcové (v jednání je ztráta některých
dveří od učeben, zvlněný povrch venkovního hřiště, poškrábané parkety v TV,
poškozená zeď mezi zahradou a venkovním hřištěm se opraví po ukončení
rekonstrukce budovy).

-

Stěhování pravděpodobně bude oddáleno na červen v závislosti na schválení krajské a
městské rady.

-

Počítá se s tím, že se na ul. Štolcova přesune 8 tříd, zbytek tříd zůstane na Lomené.

-

Dle vyjádření odboru školství JMK se plánuje od školního roku 2019 / 2020 rozšíření
školy o mateřskou školu.

-

Předpoklad ukončení rekonstrukce na ul. Hapalova je v roce 2021.

Ad7) Diskuse
Diskuse probíhala převážně o ukončení rekonstrukce a následném stěhování, o případných příspěvcích
na školu v přírodě a akci Ježíšek pod záštitou spolku PROAUT.

Ad8) Závěr
Školská rada vzala Výroční zprávu školy za rok 2017-2018 na vědomí a schválila ji.

Zápis provedl: Mgr. Ivana Hvězdová
V Brně 18. 10. 2018

