
Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy, Brno, Sirotkova 36 
29. srpna 2014 v 16:00 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. Projednání Dodatku č. 2 a přílohy č.3 k stávajícímu ŠVP 
- 3. Schválení Výroční zprávy školy 
- 4. Informace o školním roce 2014/2015 
- 6. Diskuse, různé 

 

Průběh zasedání: 

1. Hlasování o programu jednání: 

pro: 3  proti: 0  zdrželi se: 0 

K jednání byl přizván ředitel školy Mgr. Dan Jedlička. 

 

2. Dodatek č. 2 k stávajícímu ŠVP a dodatku č. 3 k ŠVP pro školní družinu 

Po projednání  dokumentu, proběhlo hlasování, které potvrdilo, že všichni členové ŠR vzali tyto 
úpravy na vědomí.  

pro: 3  proti: 0  zdrželi se: 0 

  

3. Hlasování – schválení Výroční zprávy Základní školy Brno, Sirotkova  36 za školní rok 
2012/13: 

pro: 3  proti: 0  zdrželi se: 0 

Výroční zpráva byla schválena jednomyslně. 
 

 
4. Novinky ve školním roce 2014/2015 
 
Pan ředitel seznámil ŠR s plánem školy pro příští školní rok. Prioritou je zvýšení čtenářské 
gramotnosti. Tato priorita by se měla projevit ve všech předmětech. Jedním z nástrojů zvýšení 
čtenářské gramotnosti bude zajištění žákovské knihovny. Knihovna bude majetkem, Klubu 
rodičů, se kterým bude škola shánět knižní tituly.    



Dále ŘŠ informoval radu  o stavu rodilých mluvčí ve škole.Vyslovil politování, že Phill musel 
odcestovat na půl roku do Anglie. Po návratu do republiky bude opět pracovat na naší ZŠ. 
Richardovi byly navýšeny hodiny a převzal konverzace v 8. ročníku. 
ŘŠ informoval radu o obrovském úspěchu našich žáků u zkoušek Cambridge Exams. 
Rada byla informována o všech projektech, ve kterých je škola zapojena.  
Opět bude probíhat projekt „Můj deváťák“, kdy každý deváťák bude mít na starosti jednoho 
prvňáka. 
Ředitel seznámil radu se stavem kolem stavby nové tělocvičny. 
Bude nadále pokračovat činnost Klubu Mensy ČR zvlášť pro I. a II. stupeň. 

 
 

5. Diskuze 
 
ŠR byla informována o přípravě ukončení projektu OPVK Matematicko- fyzikální cvičiště. 

Členové rady se seznámili s prostory cvičiště. 

 Následovala diskuze na různá témata. 

 

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

 

 

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


