
Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy, Brno, Sirotkova 36 
13. února 2017 v 16:00 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 a dalších projektech školy 
- 5. Informace o stavu žádosti o finance na  novou tělocvičnu 
- 6. Informace o hospodaření školy v roce 2016 (Zpráva o hospodaření) 
- 7. Informace o projektu IROP "Jazykové učebny" 
- 8. Projednání rozpočtu školy pro rok 2017 

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 
2016/2017.  

 

3. Připravované akce pro 2. pololetí 

Ředitel školy informoval o chystaných akcích pro 2. pololetí: 
- školy v přírodě 
- zdokonalovací lyžařský výcvik v rakouských Alpách 
- zájezd do Anglie 
- zájezd do Rakouska s návštěvou škol 
- zkoušky Cambridge Exams 
- projektové dny (Anglický den, Den matem. gramotnosti, Ekologický den, Den barev)  
- příprava posezení s rodiči 
- akce školní družiny 

 

4. Informace o průběhu projektu MMB – Mentoři a dalších projektech školy 

Ředitel seznámil členy s průběhem a výsledky projektu Mentoři. 

 
Ředitel informoval Radu školy o aktivitách školy v rámci projektu SBOŠ, financovaném městem 
Brnem.  



Škola je zapojena do projektu Šablony II. Od 2. pololetí zavedeme čtenářský klub pro I. stupeň a 
zahájí spolupráci s partnerskou školou s cílem zvýšit úroveň čtenářské  a matematické gramotnosti. 
Dále bude škola z peněz EU platit polovinu úvazku školního psychologa (od ledna 2017).  
 
 
5. Informace o stavu žádosti o finance na  novou tělocvičnu 

Mgr. Leder informoval radu o získání finančních prostředků z MMB ve výši 40 mil.  

Ředitel školy informoval radu o podání žádosti na MŠMT o dotaci ve výši 20 mil. Výsledek bude 
znám do konce března 2017. 

Mgr. Leder podal informaci o tom, že bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele ještě před 
získáním všech fin. prostředků. 

 

6. Informace o Výroční zprávě o hospodaření 

Škola v roce 2016 hospodařila s celkovým hospodářským výsledkem + 258 011,65 Kč. Za kladný 
hospodářský výsledek škola vděčí především své bohaté vedlejší hospodářské činnosti. ŘŠ seznámil 
radu s plánovaným rozdělením hospodářského výsledku do fondů. Prioritou je posílení fondu odměn 
do max. výše 80%. 

ŠR schvaluje Zprávu o hospodaření v roce 2016. 

pro: 3  proti: 0  zdrželi se: 0 

 

Školská rada schválila Výroční zprávu o hospodaření.   

 

7. Informace o projektu IROP "Jazykové učebny" 

 
Ředitel informoval radu, že byla podána žádost na dotaci z IROPu. V rámci projektu by měly být 

zbudovány jazykové laboratoře a učebny v podkroví školy nad ředitelnou. Dotace obsahuje i materiální 
vybavení prostor včetně IT techniky. Zároveň poděkoval zřizovateli za zajištění veškerých projekčních 
prací a zařazení projektu do plánu investic z EU ve městě Brně. 

 

 8. Projednání rozpočtu školy na rok 2017 

Rada projednala ředitelem navržený rozpočet a seznámila se schváleným provozním příspěvkem. 
Ředitel poděkoval Mgr. Lederovi za opětovné zařazení psychologa a koordinátora výdeje dětí ze ŠD 
do rozpočtu zřizovatele. Ředitel upozornil radu, že v případě stavby tělocvičny přijde škola o finanční 
prostředky z pronájmů tělocvičny v roce 2017 přibližně ve výši 250 tisíc korun.  

 

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

 

 

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


