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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

Datum: 24. 3. 2022 

 

Školská rada se sešla v počtu 7 členů z 9. Zúčastnění potvrdili přítomnost podpisem 

prezenční listiny. 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. 

 

Program zasedání: 

 

1. Uvítání přítomných členů školské rady. 

 

2. Seznámení se se zprávou o hospodaření školy za rok 2021.  

 

3. Schvalování zprávy o hospodaření školy za rok 2021. 

 

4. Seznámení se zprávou České školní inspekce.  

 

5. Informace o aktuální situaci a plánech školy. 

 

6. Diskuse. 

 

7. Závěr. 

 

 

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

 

Členové školské rady se dostavili v počtu 7 členů a byli seznámeni s průběhem zasedání. 

Předseda školské rady členy seznámil s programem zasedání a bodově informoval členy o 

důvodech zařazení jednotlivých bodů do programu zasedání.  

 

Ad 2) Seznámení se se zprávou o hospodaření školy za rok 2021.  

 

Všichni přítomní členové školské rady byli seznámeni se zprávou o hospodaření školy 

za rok 2021. Zpráva byla všem členům školské rady zaslaná k nahlédnutí v elektronické podobě 

společně s pozvánkou na zasedání. Nikdo z přítomných členů rady neměl připomínky ani 

otázky k obsahu dané zprávy o hospodaření. Podrobnější informace k této zprávě sdělil členům 

školské rady ředitel školy Mgr. Tomáš Musil. Seznámil školskou radu také s kladným 

hospodářským výsledkem, kterého bylo v roce 2021 dosaženo. 

 

Ad 3) Schvalování zprávy o hospodaření školy za rok 2021. 

 

 Proběhlo hlasování o schválení zprávy o hospodaření školy za rok 2021. Všichni 

přítomní členové (7 členů) schválili zprávu o hospodaření školy za rok 2021. Nikdo 

z přítomných nebyl proti ani se hlasování nezdržel.  

 

Ad 4) Seznámení se zprávou České školní inspekce.  

 

 Zpráva byla zaslaná všem členům školské rady v elektronické podobě. Přítomní členové 

školské rady byly seznámeni s inspekční zprávou České školní inspekce. Při jednání školské 

rady byli seznámeni především se závěry plynoucími z této inspekční zprávy (vývoj školy, silné 

stránky, příklady inspirativní praxe a doporučení pro zlepšení činnosti školy). Člen školské rady 

Mgr. Martin Vrubel Ph.D. vznesl dotaz týkající se doporučení pro zlepšení činnosti školy. 

Ředitel školy Mgr. Tomáš Musil na dotaz zmínil aktuální opatření, která povedou k naplnění 

těchto doporučení ČŠI (možnosti personálního posílení ŠPP, kariérové poradenství a usilování 

o revitalizaci venkovního hřiště na pracovišti Štolcova). 

 

Ad 5) Informace o aktuální situaci a plánovaných akcích školy. 
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Host pan Mgr. Tomáš Musil předal členům školské rady nové informace týkající se 

organizace školy včetně všech aktualit spojených s provozem a fungováním školy. Představil 

také plán školy na její rozšíření o nové třídy v následujícím školním roce. Zmínil možnost 

přijímání žáků z Ukrajiny, kteří budou dle potřeby a možností školy umisťováni jednotlivě do 

stávajících tříd školy. Školskou radu seznámil s aktuálními problémy, které vyvstávají 

z důvodu zdražování energií, což má momentálně vliv na školní rozpočet a jsou tedy v současné 

době omezeny všechny nákupy školy. Tato opatření se přímo dotýkají výchovně vzdělávacího 

procesu. Důvodem je úspora materiálu, který je využíván pro tvorbu výukových pomůcek pro 

žáky školy a dalšího materiálního vybavení. 

 

Ad 6) Diskuse. 

 

- Někteří zákonní zástupci nejsou spokojeni s kvalitou obědů na školní budově Marie 

Hübnerové. Škola se pokusí ověřit míru nespokojenosti mezi zákonnými zástupci 

žáků a na základě těchto informací bude situace řešena vedením školy.  

- Na základě informací o zdražování energií a vlivu na rozpočet školy se členové 

školské rady shodli na možnosti sponzorských darů škole či spolkům spojeným se 

školou. Dary by byly využity převážně na materiální vybavení pro tvorbu pomůcek 

a udržení stávající kvality výuky.  

- Pan ředitel na základě dotazů členů školské rady zmínil, že by nemělo docházet 

k zásadním přesunům žáků a pedagogických pracovníků mezi školními budovami. 

Kompetence pro případný přesun žáků a pedagogů jsou na straně zástupců ředitele 

školy.  

- Parkování na samostatně stojícím parkovišti naproti školní budovy Marie 

Hübnerové. Ředitel školy zmínil, že v dané záležitosti je jednáno s příslušnou 

městskou částí. Parkoviště bylo vybudováno společně s rekonstrukcí školní budovy 

(společně zkolaudováno) a v současné době je využíváno rezidenty k běžnému 

parkování, což má přímý vliv na rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

kteří nemají kde zaparkovat. Pan ředitel požádal zástupce rodičů ve školní radě, aby 

danou záležitost sami zmínili na příslušném úřadě městské části.  

 

Zápis provedl: Mgr. Jiří Slavíček    

V Brně 24. 3. 2022 
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