
Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy, Brno, Sirotkova 36, příspěvkové organizace 
31. srpna 2016 v 17:00 hod. 

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

- 1. zahájení 
- 2. Projednání Dodatku č. 4 a přílohy č.5 k stávajícímu ŠVP  a dodatek č. 5 k ŠVP ŠD 
- 3. Schválení Výroční zprávy školy 
- 4. Informace o školním roce 2016/2017 
- 5. Schválení školního řádu 
- 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. 4 k stávajícímu ŠVP, příloha č. 5 k ŠVP a dodatek č. 5 ŠVP pro školní 
družinu 

Po projednání  dokumentu a seznámení členy rady ředitelem školy s důvodem nutnosti změn v 
ŠVP, 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 
2014/15: 

pro: 3  proti: 0  zdrželi se: 0 

Výroční zpráva byla schválena jednohlasně. 
 

 
4. Novinky ve školním roce 2016/2017 
 
Pan ředitel seznámil ŠR s plánem školy pro příští školní rok. Prioritou zůstává zvýšení 
čtenářské gramotnosti a důraz na jazykové dovednosti žáků. Tato priorita by se měla projevit 
ve všech předmětech. Jedním z nástrojů, který pomůže zvýšení čtenářské gramotnosti bude 



využití šablony z EU na školní čtenářský klub. Dále bude škola využívat vytvořené přípravy 
na čtenářské dílny. Pro rozvoj anglických kompetencí žáků zavede škola výuku s metodou 
CLIL. Na její rozvoj využije dotaci z EU a zajistí učitelům školení na zlepšení jazykových 
kompetencí učitelů. Dále ŘŠ informoval radu  o stavu rodilých mluvčí ve škole. Richardovi 
hodiny z loňského roku zůstaly a Jenny také bude nadále působit na I. stupni. Přibyl John z 
USA, který bude působit při výuce Tv. 
 ŘŠ informoval radu o obrovských úspěších žáků školy v minulém školním roce. Vyzdvihl 
především to, že celkem 14 žáků bylo za odměnu  pozváno na MMB, kde jim bylo předáno 
ocenění.. Velmi úspěšní byli také naši žáci u zkoušek Cambridge Exams. 
 Rada byla informována o všech projektech, ve kterých byla škola zapojena. Také členové 
byli informováni o stavu projektové žádosti a skladbě jednotlivých šablon.  
 Opět bude probíhat projekt „Můj deváťák“, kdy každý deváťák bude mít na starosti 
jednoho prvňáka. 
 Ředitel seznámil radu se stavem kolem stavby nové víceúčelové haly, dále seznámil radu s 
tím, že škola disponuje stavebním povolením na podkroví nad ředitelnou jazykové učebny.  
 Bude nadále pokračovat činnost Klubu Mensy ČR. 
 Škola nabídne opět velké množství kroužků. ŘŠ poděkoval Mgr. Lederovi za osobní 
nasazení v záležitosti zapojení školy do projektu Brněnských otevřených škol. 
 . Rada byla informována o záměru ředitel zrušit školní bufet a automaty a zajistit žákům 
zdravé svačiny. 

 Ředitel seznámil ŠR se stavem budovy, využívání pomůcek a personálního zajištění školy. 

 
 

5. Schválení školního řádu 
 
pro: 3  proti: 0  zdrželi se: 0 

Školní řád byl schválen jednohlasně. 
 
 

6. Diskuze 
 
Následovala diskuze na různá témata. 

 

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

 

 

Mgr. Filip Leder:…………………………………… MUDr. Břetislav Gál:……………………………….. 


