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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

Datum: 12. 10. 2022 

 

Školská rada se sešla v počtu 5 členů z 9. Všichni přítomní potvrdili přítomnost na zasedání 

podpisem prezenční listiny. Většina ostatních členů se řádně omluvila. Školská rada se sešla 

v nadpoloviční většině, která umožňuje hlasování a školská rada byla usnášeníschopná. Jako host byl 

pozván ředitel školy pan Mgr. Tomáš Musil, který seznámil všechny členy školské rady s obsahem 

výroční zprávy o činnosti školy 2021/2022.  

 

Program zasedání: 

 

 

1. Uvítání přítomných členů školské rady. 

 

2. Seznámení se s výroční zprávou o činnosti školy 2021/2022.  

 

3. Projednání výroční zprávy o činnosti školy 2021/2022. 

 

4. Informace o aktuální situaci školy 

 

5. Diskuse. 

 

6. Závěr. 

 

Hosté:  

 

ředitel školy:   Mgr. Tomáš Musil 
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Ad 1) Uvítání přítomných členů školské rady. 

 

Předseda školské rady uvítal všechny přítomné členy a připomenul body programu daného 

zasedání. Zároveň přizval ředitele školy Mgr. Tomáše Musila.   

 

Ad 2) Seznámení s výroční zprávou o činnosti školy 2021/2022 

 

 Školské radě byly předloženy veškeré dokumenty obsažené ve výroční zprávě o činnosti školy 

ve dvou vyhotoveních. Během toho, co jednotlivý členové nahlíželi do předložených dokumentů, ředitel 

školy Mgr. Tomáš Musil hovořil o důležitých informacích obsažených v daných dokumentech. Zmínil 

zejména výsledky proběhlé inspekce ze strany ČŠI, finanční kontrolu, a také aktuální plány v rámci 

řešení úspor v oblasti energií a dalších provozních nákladů. Nikdo z přítomných členů školské rady 

neměl k obsahu výroční zprávy otázky ani připomínky.  

 

Ad 3) Projednání výroční zprávy o činnosti školy 2021/2022 

 

Předseda školské rady zahájil hlasování o souhlasu členů rady s obsahem projednané výroční 

zprávy, kdy pět z pěti přítomných členů hlasovalo souhlasně. Nikdo z přítomných členů neměl k danému 

připomínky ani další doplňující dotazy. Všichni přítomní členové rady podepsali obě vyhotovení 

dokumentu. 

 

Ad 4) Informace o aktuální situaci školy  

 

 Ředitel školy informoval školskou radu o úsporných opatřeních, které škola bude dále zavádět 

vzhledem k energetické krizi. Na budově Štolcova došlo ke snížení teploty teplé vody a na budově Marie 

Hübnerové dojde k omezení provozu některých energeticky náročných technických zařízení 

(klimatizace, části vzduchotechniky apod.).  

 Z informací od SPC víme, že se bude počet potenciálních žáků stále zvyšovat, a proto je nutné 

do budoucna rozšiřovat školu a obecně zařízení pro žáky s poruchami autistického spektra.  

V prostorách bývalého bytu školníka na budově Štolcova probíhá rekonstrukce, budou zde 

kanceláře pro vedení školy a školní poradenské pracoviště. Tím se uvolní 3 místnosti ve 2. patře zadní 

budovy, kde bude možné od příštího školního roku otevřít novou třídu. Dále je na této budově v plánu 

oprava dětského hřiště.  
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Do budoucna je v plánu ředitele školy využít pro vytvoření dalších tříd na budově Štolcova 

sklepních a půdních prostor.  

 Již dříve řešené parkoviště v blízkosti budovy Marie Hübnerové začal řešit již v předešlém 

kalendářním roce ředitel školy, avšak jeho jednání jsou vždy bez odezvy zástupců městské části. Ředitel 

školy se proto bude dále snažit zahájit jednání s touto městskou částí.  

 Vzhledem k tomu, že dochází k zastarávání vozového parku školy, proběhne dle finančních 

možností školy nákup nových automobilů.  

 

Ad 5) Diskuse 

 

Jitka Ostrószká vznesla dotaz ohledně možnosti dalšího rozšíření praktické školy v rámci naší 

školy. Ředitel školy sdělil informaci, že zřizovatel není přístupný k dalšímu rozšiřování praktické školy.  

Ředitel školy informoval školskou radu o žácích z Ukrajiny, kteří jsou v současné době ve škole 

čtyři, kdy toto opatření bere jako dočasné vzhledem ke geopolitické situaci.  

 

 

 

Přítomní členové školské rady:  

 

Mgr. Jiří Slavíček 

Mgr. Hana Jančiarová  

Mgr. Nikola Šádková  

Jitka Ostrószká  

Mgr. Martin Vrubel Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

Zápis provedl: Mgr. Jiří Slavíček    

V Brně 12. 10. 2022 
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