
Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy, Brno, Sirotkova 36 
4. února 2016 v 16:30 hod. 

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

- 1. zahájení 
- 2. Zhodnocení 1. pololetí 
- 3. Připravované akce školy pro 2. pololetí 
- 4. Informace o projektu MMB –Mentoři 
- 5. Informace o projektech, do kterých je škola zapojena 
- 6. Informace o stavu žádosti o stavbu  nové tělocvičny 
- 7. Informace o hospodaření školy v roce 2015 (Zpráva o hospodaření) 
- 8. Projednání rozpočtu školy pro rok 2015 

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 
2015/2016.  

 

3. Připravované akce pro 2. pololetí 

Ředitel školy informoval o chystaných akcích pro 2. pololetí: 
- školy v přírodě 
- zdokonalovací lyžařský výcvik v rakouských Alpách 
- setkání s rodiči na různých akcích školy 
- zájezd do Rakouska s návštěvou škol 
- zkoušky Cambridge Exams 
- projektové dny 
- příprava posezení s rodiči 
- akce školní družiny 

 

4. Informace o průběhu projektu MMB – Mentoři 

Ředitel seznámil členy s náplní práce Mentorů, s kritérii výběru podpořených žáků a s výsledky působení na 
žáky. 



 
5. Informace ŘŠ o projekte, do kterých je škola zapojena 
Ředitel informoval Radu školy o aktivitách školy v rámci projektu SBOŠ, financovaném městem 
Brnem. Dále nastínil, jak byly uzavřeny oba projekty z EU (výzva 56 a výzva 57) a co škole 
projekty přinesly.  
 
6. Informace o stavu žádosti o stavbu nové tělocvičny 
 

Ředitel informoval ŠR,že škola má platné stavební povolení. 

Ředitel informoval ŠR o současném stavu žádosti na MŠMT a o procesech projednání investice na 
městě Brně. 

Pan Mgr. Leder ubezpečil všechny přítomné, že zřizovatel udělá vše pro to, aby se zrealizovala 
stavba nové víceúčelové haly. 

 

7. Informace o Výroční zprávě o hospodaření 

 

Škola v roce 2015 hospodařila s celkovým hospodářským výsledkem + 210 553,33 Kč. Za kladný 
hospodářský výsledek škola vděčí především díky své bohaté vedlejší hospodářské činnosti. ŘŠ 
seznámil radu s plánovaným rozdělením hospodářského výsledku do fondů. Prioritou je posílení fondu 
odměn. 

ŠR schvaluje Zprávu o hospodaření v roce 2015. 

pro: 3  proti: 0  zdrželi se: 0 

 

Školská rada schválila Výroční zprávu o hospodaření.   

 

8. Projednání rozpočtu školy pro rok 2016. 
 

Ředitel předložil ŠR návrh rozpočtu pro rok 2016. 

ŠR schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2016. 

pro: 3  proti: 0  zdrželi se: 0 

Školská rada schválila Návrh rozpočtu na rok 2016.   

 

 

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

 

 

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


