
Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy, Brno, Sirotkova 36 
3. února 2014 v 17:00 hod. 

 
 
Přítomní členové: 
Za zaměstnance školy: Mgr. Lucie Vejvalková (předsedkyně) 
Za rodiče: MUDr. Radek Veselý 
Za zřizovatele: Mgr. Filip Leder 
 
 
Program jednání: 
 Předsedkyně zahájila zasedání rady přednesením plánu jednání: 
 

- 1. zahájení 
- 2. Zhodnocení 1. pololetí 
- 3. Připravované akce školy pro 2. pololetí 
- 4. Informace o projektu EU-OPVK 
- 5. Projednání zprávy o hospodaření v roce 2013 
- 6. Informace o snaze optimalizovat zázemí pro výuku Tv (nová tělocvična) 
- 7. Informace o petici rodičů školy k neutěšené dopravní situaci v okolí školy 

 

Průběh zasedání: 

1. Hlasování o programu jednání: 

pro: 3  proti: 0  zdrželi se: 0 

K jednání byl přizván ředitel školy Mgr. Dan Jedlička. 

 

2. Zhodnocení 1. pololetí 

Ředitel informoval  členy ŠR o stavu klasifikace chování a prospěchu za 1. pololetí. Podal 
zprávu z jednání pedagogické rady a zhodnotil akce, které ve škole proběhly během 1. pololetí 
školního roku 2013/2014. Byl požádán o hodnocení průběhu a dopadu „Opatření ministra 
školství“, které vzešlo v platnost od 1. 9. 2013 na výuku v ZŠ Sirotkova 36. Ředitel byl požádán 
o zhodnocení dopadu úpravy ve školní řádu(zákaz mobilů a herních zařízení). Poté následovala 
diskuse na toto téma. Školská rada podpořila snahu vedení školy zajistit pro žáky relaxační náplň 
přestávek.  

 

3. Připravované akce pro 2. pololetí 

Ředitel školy informoval o chystaných akcích pro 2. pololetí: 
- školy v přírodě 
- zdokonalovací lyžařský výcvik v rakouských Alpách 
- výměnný pobyt žáků ve Španělsku 
- setkání s rodiči 
- charitativní akce žáků na podporu dětí s mozkovou obrnou 
- zkoušky Cambridge Exams 



- projektové dny 
 

4. Informace o průběhu projektu EU-OPVK 

Ředitel ukázal členům ŠR cvičiště, seznámil je s pomůckami, které byly z projektu pořízeny a popsal 
ověřování výstupů projektu ve výuce. 
 

5. Projednání rozpočtu školy na rok 2014 
 
Ředitel předložil Radě návrh rozpočtu pro rok 2014. Ta ho projednala. 
Školská rada vzala na vědomí a souhlasí se zprávou o hospodařením v roce 2013. 
 
6. Informace o snaze optimalizovat zázemí pro výuku Tv (nové tělocvičny) 
 

Ředitel informoval ŠR o snaze vedení školy o zajištění dotace na stavbu nové budovy se 
dvěma tělocvičnami). Seznámil je s přepracovaným projektovým záměrem a postupem, jak dotaci 
zajistit. Na toto téma byla vedena dlouhá diskuze, ze které vzešly zajímavé poznatky a návrhy pro 
vedení školy. 

 

7. Informace o petici rodičů školy k neutěšené dopravní situaci v okolí školy 

 

Ředitel školy seznámil ŠR s obsahem petice rodičů žáků školy adresované OD MMB. 
Potvrdil, že se pedagogové i vedení školy s peticí ztotožňují. Sdělil komisi, že proběhla jednání se 
zřizovatelem školy a společně s panem starostou byl pan ředitel na jednání s vedoucím odboru 
dopravy MMB s Ing. Bielkem. Z jednání vyplynuly konkrétní závěry, jak zlepšit situaci v okolí 
školy. Pan ředitel objednal u B-Komu analýzu dopravní situace a požádal je o návrh dopravního 
řešení. S výsledky nás seznámí na dalším zasedání ŠR v srpnu 2014. 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Vejvalková  ……………………………………………… 

 

 

 

Mgr. Filip Leder:…………………………………… MUDr. Radek Veselý……………………………….. 

 


