
Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy, Brno, Sirotkova 36 
29. srpna 2013 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. Projednání Dodatku č. 1 k stávajícímu ŠVP a Přílohy č.2 
- 3. Schválení Výroční zprávy školy 
- 4. Schválení školního řádu 
- 5. Novinky ve školním roce 2013/2014 
- 6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 
- 7. 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. 1 k stávajícímu ŠVP a dodatku č. 2 k ŠVP ŠD 

Ředitel všem členům ŠR objasnil změny týkající se ŠVP, které bylo nutno zapracovat na 
základě „Opatření ministra školství“ s platností od 1. 9. 2013. Tyto změny byly zpracovány ve 
formě Dodatku č. 1 k stávajícímu ŠVP. Změny se týkaly především přidání dalšího cizího jazyka 
na druhém stupni, který byl na naší škole vyučován od 7. ročníku formou volitelného jazyka. 
Nyní bude pro žáky od 7. ročníku povinný. Žáci si mohou vybrat mezi německým a španělským 
jazykem. Dále byla do stávajícího ŠVP např. zařazena finanční gramotnost formou projektu. 
Další úpravy se týkaly především vzdělávacích obsahů předmětů anglický jazyk, člověk a jeho 
svět, matematika (1. stupeň), občanská výchova. Jednalo se především o začlenění některých 
nových témat (např. korupce, chování za mimořádných okolností, apod.), opravu pojmů, 
začlenění nového učiva (např. zlomky na 1. stupni), atd. Součástí dodatku je příloha č. 2 
s náplněmi volitelných a nabídkou nepovinných předmětů. Po představení těchto změn a úprav 
následovala diskuse na toto téma. 

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. Hlasování – schválení nového Školního řádu: 

Ředitel školy seznámil školskou radu s novým bodem ve školním řádu (zákaz používání mobilních 
telefonů a herních zařízení v budově školy) a s důvody zavedení tohoto bodu. 

pro: 3  proti: 0  zdrželi se: 0 

Školní řád byl schválen jednomyslně. 
 

 
5. Novinky ve školním roce 2013/2014 
 
Pan ředitel seznámil ŠR se zavedením elektronické třídní knihy i pro II. stupeň. Vysvětlil 
výhody systému.  
Dále řekl radě o rozšíření působení rodilých mluvčích na škole na tři. Paní Helia se bude 
věnovat dětem ve 3. a 4. třídách, Phill bude vyblokován jako pedagog pouze pro konverzaci 
v 8. ročníku a Richard bude rozepisován pro ostatní ročníky. 
Další novinkou je zavedení kroužku na přípravu žáků na zkoušky Cambridge Exams pro žáky 
všech ročníků školy. 
V tomto roce proběhne výměna žáků mezi naší školou a školou ve španělském Verges. 
Členové ŠR byli seznámeni s organizací obou pobytů. 
Novinkou bude výuka na novém Matematicko-fyzikálním cvičišti a ověřování vytvořených 
materiálů v rámci projektu OPVK. 
Opět bude probíhat projekt „Můj deváťák“, kdy každý deváťák bude mít na starosti jednoho 
prvňáka. 
Ředitel ukázal ŠR nově zrekonstruované prostory školní jídelny a seznámil členy s 
novou organizací výdeje. 
Bude nadále pokračovat činnost Klubu Mensy ČR zvlášť pro I. a II. stupeň. 

 
 

5. Diskuze 
 
ŠR byla informována o úspěšném ukončení projektu EU-peníze školám. Členům byly 

představeny výstupy.  

Následovala diskuze na různá témata. 

 

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

 

 

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


