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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

Datum: 31. 8. 2022 

 

Školská rada se sešla v počtu 6 členů z 9. Dva z přítomných členů se účastnili online formou. 

Všichni osobně zúčastnění potvrdili přítomnost 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 se zasedání 

přímo nezúčastnil, ale předal předsedovi školské rady veškeré informace, které zde chtěl prezentovat.  

 

Program zasedání: 

 

 

1. Uvítání přítomných členů školské rady a nového člena za pedagogy. 

 

2. Seznámení členů školské rady s upravenými školními vzdělávacími programy ŠVP PV Začátek 3 

a dodatkem k ŠVP PRŠ 1 Jdeme dál.  

 

3. Seznámení členů školské rady s upravenými školními řády mateřské školy, základní školy a 

praktické školy.  

 

4. Projednání dokumentů z bodu 2. a 3. programu zasedání školské rady.  

 

5. Diskuse. 

 

6. Závěr. 

 

Hosté:  

- ředitel školy:   Mgr. Tomáš Musil 
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Ad 1) Uvítání přítomných členů školské rady a nového člena za pedagogy. 

 

Členové školské rady byli seznámeni s novou členkou školské rady Mgr. Nikolou Šádkovou, která 

byla zvolena novým členem školské rady za pedagogické pracovníky, a také předseda přítomné seznámil 

s průběhem zasedání 

 

Ad 2) Seznámení členů školské rady s upravenými školními vzdělávacími programy 

ŠVP PV Začátek 3 a dodatkem k ŠVP PRŠ 1 Jdeme dál.  

 

 Předseda školské rady seznámil všechny přítomné členy se změnami v daných dokumentech.  

 

Ad 3) Seznámení členů školské rady s upravenými školními řády mateřské školy, základní školy 

a praktické školy.  

 

Předseda školské rady seznámil všechny přítomné členy se změnami v daných dokumentech. 

 

Ad 4) Projednání dokumentů z bodu 2. a 3. programu zasedání školské rady.  

 

Po seznámení se přítomných členů školské rady s dokumenty uvedenými v bodu 2. a 3. programu 

zasedání proběhlo jejich projednání. Všichni přítomní členové se s danými dokumenty seznámili a 

neměli k těmto dokumentům žádné výhrady:  

 

- ŠVP PV Začátek 3 

- dodatek k ŠVP PRŠ 1 Jdeme dál 

- školní řád Mateřské školy  

- školní řád Základní školy  

- školní řád praktické školy  
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Ad 7) Diskuse 

 

- Jitka Ostrószká vznesla dotaz ohledně řešení parkování u školní budovy Marie Hübnerové a 

nabídla svoji součinnost při jednání školy s městskou částí Brno-Řečkovice. Společně 

s předsedou se dohodli na dalším jednání s vedením školy ohledně této problematiky.  

- Všichni přítomní členové školské rady se dohodli na střídání místa pro zasedání školské rady, 

kdy bude každé zasedání na jiné školní budově (Marie Hübnerové x Štolcova).  

 

Přizvaný host - pan ředitel (Mgr. Tomáš Musil) zprostředkovaně přes předsedu školské rady 

informoval: 

 

- O rekonstrukci bytu školníka na budově Štolcova.  

- O vzniku nové třídy na budově Štolcova po rekonstrukci bytu školníka.  

- Na příštím zasedání bude třeba projednat výroční zprávu o činnosti školy, kdy se s předsedou 

školské rody dohodl na zasedání školské rady na přelomu září a října.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis provedl: Mgr. Jiří Slavíček    

V Brně 31. 8. 2022 
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