26. zasedání školské rady
1.
2.
3.
4.

Zasedání školské rady proběhlo ve středu 16.10.2013
Jako bod číslo 1 ŘŠ seznámil radu s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Po důkladném
prostudování a prodiskutování jednotlivých bodů, rada tuto zprávu schválila.
ŘŠ informoval radu o rozsáhlých opravách budovy týkajících se zejména statického zabezpečení základů a s tím
souvisejících následných oprav a úprav prostorů šaten a terénních úprav. Informoval také o předpokládaných
termínech předání a ukončení celé náročné akce.
ŘŠ nastínil radě aktuální stav realizace projektu EU peníze školám, který se nachází přibližně v polovině, a to jak
z hlediska plnění úkolů, tak i časového. Představil plánované využití ICT techniky v rámci tohoto projektu.
Další zasedání bylo naplánováno na období začátku II. pololetí školního roku 2013/2014, po zápisech do I. tříd.
Bude už znám rozpočet na rok 2014 a budou též známy přesnější počty budoucích prvňáčků a z toho plynoucí
počet tříd a složení pedagogického sboru.
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová – předsedkyně ŠR, Mgr. Lada Hrabcová, Mgr. Zdeňka Bekrová, Mgr. Vladimír
Minařík, Mgr. Miroslav Hrdlík

25. zasedání školské rady

Zasedání školské rady se uskutečnilo ve středu 28.8.2013.
1. Hlavním bodem tohoto zasedání bylo projednání aktualizovaného školního vzdělávacího programu. Jedná se
o verzi číslo 5 a jsou zde zapracovány veškeré obsahové změny dle nově upraveného RVP.
2. Další termín zasedání je plánován na říjen 2013.
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová – předsedkyně ŠR, Mgr. Lada Hrabcová, Mgr. Zdeňka Bekrová, p. Marek Vintr,
p. Petr Šťasta, Mgr. Vladimír Minařík, Mgr. Miroslav Hrdlík

24. zasedání školské rady
1.
a.
b.
2.
3.
4.
5.
6.

Zasedání školské rady se uskutečnilo ve středu 17.4.2013.
ŘŠ informoval radu o obdržených rozpočtech:
od zřizovatele – bylo konstatováno, že se podařilo krácení rozpočtu udržet na přijatelné částce pro obě strany.
krajské normativy – pro další rozpočtový rok je připraven stejný objem finančních prostředků.
ŘŠ informoval o stavu prasklin ve zdivu v suterénu školy. Tyto byly posouzeny statikem a následně byl zpracován
projekt pro odstranění těchto závad. Finanční náročnost opravy přesáhne možnosti školy, proto byl informován
zřizovatel a bylo přislíbeno profinancování. Zahájení oprav je plánováno na podzim 2013.
Rada byla informována o případu záškoláctví, který se vyskytl na škole. Jedná se o jeden případ, ze strany rodičů
byla po pohovoru přislíbena okamžitá náprava, případ bude dál sledován všemi zainteresovanými osobami.
ŘŠ informoval o chystaném 2. kole celostátního testování žáků 5. a 9. ročníku NIQES, které je plánováno na
měsíc květen 2013.
Radě byl představen plán pro organizaci budoucích prvňáčků do dvou 1. tříd. Vzhledem k poměrně vysokým
počtům zapsaných žáků, a po odečtu plánovaných a předpokládaných odkladů školní docházky bylo rozhodnuto
o dvou třídách i třídních učitelkách – p. uč. Lucii Malíkové a p. uč. Zdeňce Bekrové.
Další termín zasedání je plánován na podzim 2013.
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová – předsedkyně ŠR, Mgr. Zdeňka Bekrová, p. Marek Vintr, p. Petr Šťasta, Mgr.
Vladimír Minařík, Mgr. Miroslav Hrdlík

23. zasedání školské rady

Zasedání školské rady proběhlo ve středu 19.9.2012
1. ŘŠ seznámil radu s výroční zprávou o činnosti školy za šk. rok 2011/2012. Rada zprávu prostudovala a po
projednání schválila.
2. ŘŠ předložil radě k projednání změny školního řádu reflektující změny Školského zákona. Rada tyto změny
akceptovala a aktualizovanou verzi jednohlasně schválila.
3. ŘŠ představil radě další upravenou verzi školního vzdělávacího programu, do kterého byly zapracovány
požadované standardy vybraných předmětů.
4. ŘŠ informoval radu o pokračování projektu EU peníze školám.
5. ŘŠ informoval o rekonstrukcích, opravách a dovybavení prostor školy, které proběhly v období letních prázdnin.
6. Další zasedání je naplánováno na dobu 1. pololetí roku 2013, kdy bude znám rozpočet na rok 2013 a budou již
známy plánované počty budoucích prvňáčků.
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová – předsedkyně ŠR, Mgr. Lada Hrabcová, Mgr. Zdeňka Bekrová, p. Marek Vintr,
Mgr. Vladimír Minařík, Mgr. Miroslav Hrdlík

22. zasedání školské rady

Zasedání se uskutečnilo ve středu 16.5.2012
1. Na tomto zasedání rada mezi sebe přivítala nového člena – pana Marka Vintra, který vzešel z doplňkových
voleb a nahradil dosavadní členku rady p. Mgr. Ivanu Šlosarovou. Ta musela v důsledku platnosti nového
Školského zákona své členství ukončit. Nově totiž není možné, aby zástupce zákonných zástupců žáků byl
současně zaměstnancem školy.

2. Rada se podrobně seznámila se změnami týkajícími se své činnosti, které přineslo nové znění Školského
zákona. Byly prodiskutovány nové pravomoce a povinnosti z těchto změn vyplývající.
3. Ředitel školy informoval radu o oficiálním zahájení pojektu EU peníze školám, o výši poskytnuté dotace a
o plánech na její využití.
4. Následující termín byl stanoven předběžně na podzim roku 2012, kdy budou projednány následující body:
výroční zpráva, zahájení nového školního roku (počty žáků), informace o opravách a rekonstrukcích, pokračování
projektu EU peníze.
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová – předsedkyně ŠR, Mgr. Zdeňka Berková, Mgr. Vladimír Minařík, p. Marek Vintr,
Mgr. Miroslav Hrdlík

21. zasedání školské rady












Zasedání školské rady se uskutečnilo 30.11.2011
1. ŘŠ radu informoval o výsledcích voleb
1.1 volby zákonných zástupců žáků
pořadí:
Mgr. Ivana Šlosarová 53 hlasů
Mgr. Lada Hrabcová 40 hlasů
p. Jiří Andrýs
Ing. Marie Navrátilová
p. Eva Šrámková
1.2 volby zástupců pedagogických pracovníků
pořadí:
Mgr. Vladimír Minařík 18 hlasů
Mgr. Zdeňka Bekrová 18 hlasů
2. Rada rozhodla o svém funkčním členění na základě výsledků voleb takto:
Předseda: Ing. Marie Navrátilová (za zřizovatele)
Místopředseda: Mgr. Vladimír Minařík (za pedagogické pracovníky)
Členové: Mgr. Lada Hrabcová (za zákonné zástupce žáků), Mgr. Zdeňka Bekrová (za pedagogické pracovníky),
Mgr. Ivana Šlosarová (za zákonné zástupce žáků), p. Petr Šťasta (za zřizovatele)
3. ŘŠ informoval radu o návrzích školského zákona, který má být projednán 7.12.2011 a
vejít v platnost od 1.1.2012. Podle něj by v radě nemohla setrvat nově zvolená Mgr.
Ivana Šlosarová jako zástupkyně zákonných zástupců žáků. Nebude totiž možné, aby
zástupce zákonných zástupců žáků byl zaměstnancem školy. Bude tedy nutné vyhlásit
doplňkové volby pro obsazení tohoto místa. Termín bude stanoven v co nejbližším
termínu poté, co vyjde v platnost zmiňovaný zákon.
4. ŘŠ informoval radu o zapojení školy do projekt EU peníze školám, o výši čerpaných
prostředků a o zaměření projektu
5. ŘŠ informoval radu o termínech zápisu prvňáčků pro školní rok 2012/2013

Přítomni:
Ing. Marie Navrátilová – předsedkyně ŠR,
Mgr. Ivana Šlosarová, Mgr. Zdeňka Bekrová, p. Petr Šťasta,
Mgr. Vladimír Minařík, Mgr. Miroslav Hrdlík

20. zasedání školské rady






Zasedání školské rady proběhlo 5.10.2011
ŘŠ seznámil radu s výroční zprávou o činnosti školy za šk. rok 2010/2011. Po projednání rada zprávu schválila
ŘŠ představil rad nově vybudovaný altán, sloužící pro výuky v příjemném prostředí školní zahrady
ŘŠ informoval radu o rekonstrukcích, opravách a dovybavení prostor školy, které proběhly v období letních
prázdnin a byly připraveny pro nový šk. rok
Vedení školy projednalo otevření 2 prvních tříd s počtem 22 v každé třídě
Rada vzala na vědomí nutnost vyhlášení nových voleb v listopadovém termínu, po 3 letech totiž končí funkční
období stávající rady
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová – předsedkyně ŠR, Mgr. Lada Hrabcová, Mgr. Zdeňka Bekrová, p. Petr Šťasta,
Mgr. Vladimír Minařík, Mgr. Miroslav Hrdlík

19. zasedání školské rady




Zasedání školské rady proběhlo 13.4.2011
ŘŠ předložil radě závěrečnou zprávu o hospodaření školy za rok 2010. Po podrobném projednání rada doporučila
zřizovateli schválení hospodářského výsledku
Rada projednala plánovaný rozpočet zřizovatele pro účetní rok 2011
Rada byla informována o výsledcích zápisů pro školní rok 2011/2012.








Potvrdil se opět záměr vedení školy naplnit dvě třídy. Vzhledem k počtu přihlášených žáků se tak jistě stane, je
počítáno i s rezervou pro případné odklady
Rada projednala možnosti využití rozpočtu vzhledem k plánovaným investicích během letních prázdnin
realizace altánu v prostorách šk. areálu, využití pro „školu v přírodě“
dovybavení tříd nábytkem a tabulemi
opravy a výmalba
Rada byla informována o záměru realizovat nový systém a způsob registrace strávníků a přihlášek k výdeji obědů
pomocí elektronického zařízení a čipů
Termín dalšího zasedání byl stanoven na podzim roku 2011, po zahájení nového šk. roku. Bude zde projednána a
případně schválena výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/2011
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová – předsedkyně ŠR, Mgr. Lada Hrabcová, Mgr. Zdeňka Bekrová, JUDr. Lubomír
Zálešák, p. Petr Šťasta, Mgr. Vladimír Minařík, Mgr. Miroslav Hrdlík

18. zasedání školské rady






Zasedání školské rady proběhlo 6.10.2010
ŘŠ seznámil podrobně radu s výroční zprávou o činnosti školy za šk. r. 2009/2010. Po prostudování a projednání
rada tuto zprávu schválila.
ŘŠ informoval radu o rekonstrukcích, opravách a dovybavení – prostory šaten + šatní skříňky, nové lavice a židle
pro žáky, nové tabule
ŘŠ informoval o chystaných krocích vedoucích k otevření 4. oddělení školní družiny pro velký zájem rodičovské
veřejnosti o takto organizovaný volný čas jejich dětí. Budou tedy připraveny jak prostory tak i další vychovatelka,
aby provoz mohl být zahájen s novým školním rokem.
ŘŠ seznámil radu s výhledem otevření dvou I. tříd pro další šk. rok. Vychází především ze zjištění vysokého počtu
předškoláků ve všech třech černovických MŠ.
Další zasedání je plánováno dle potřeby v I. pololetí roku 2011. Rada by zde měla být informována o rozpočtu na
rok 2011. Budou též známy předběžné výsledky zápisu prvňáčků na šk. r. 2011/2012.
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová – předsedkyně ŠR, Mgr. Lada Hrabcová, Mgr. Zdeňka Bekrová, JUDR. Lubomír
Zálešák, p. Petr Šťasta, Mgr. Vladimír Minařík, Mgr. Miroslav Hrdlík

17. zasedání školské rady

Zasedání školské rady proběhlo 17.2. 2010
1) ŘŠ předložil radě závěrečnou zprávu o hospodaření školy za rok 2009. Informoval o návrhu rozdělení
hospodářského výsledku do fondu rezerv a fondu odměn. Rada zprávu podrobně projednala a zároveň doporučila
zřizovateli ke schválení projednávaný návrh rozdělení hospodářského výsledku.
2) Rada projednala plánovaný rozpočet zřizovatele a jeho změny pro účetní rok 2010.
3) ŘŠ informoval radu o předběžných závěrech finančního a ekonomického auditu, který proběhl na naší škole
v únoru 2010.
4) Rada byla informována o výsledcích zápisů pro školní rok 2010/2011. Vzhledem k počtu zapsaných žáků jsou
plánovány dvě 1. třídy. Bylo konstatováno, na základě faktických statistických údajů, že i v tomto roce se potvrdil
trend zvyšujícího se zájmu o naši školu.
5) Rada projednala strukturu využití rozpočtu vzhledem k plánovaným opravám v době hlavních prázdnin.
6) ŘŠ informoval o dalších připravovaných akcích k oslavě výročí 50 let školy.
7) Termín dalšího zasedání byl předběžně domluven na jaro 2010. Bude blíže upřesněn a členům s dostatečným
předstihem sdělen.
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová – předsedkyně ŠR, Mgr. Zdeňka Bekrová, JUDr. Lubomír Zálešák, p. Petr
Šťasta, Mgr. Vladimír Minařík, Mgr. Miroslav Hrdlík

16. zasedání školské rady






Zasedání školské rady se konalo 7.10.2009.
ředitel školy podrobně seznámil radu s výroční zprávou o činnosti školy
za školní rok 2008/2009. Rada zprávu prostudovala, projednala a následně schválila.
ředitel školy informoval radu o připravovaných akcích k oslavě výročí 50 let školy
školská rada vyslovuje poděkování za rychlé a vstřícné jednání a následné řešení dopravně bezpečnostní situace
před budovou ZŠ panu místostarostovi Ludvíku Kadlecovi a vedoucímu ODMŽP panu Jiřímu Andrýsovi.Rada
konstatovala, že vypracovaný návrh přesně odpovídá představám o bezpečném příchodu žáků do školy a věří, že
po realizaci stavebních prací bude zvýšený komfort obslužnosti a bezpečnosti vyhovovat jak žákům a učitelům tak
i veřejnosti v oblasti ulice Kneslova.
Další zasedání je předběžně plánováno na I. čtvrtletí roku 2010, kdy bude rada informována o rozpočtu na rok
2010 a budou známy předběžné výsledky zápisu prvňáčku pro další školní rok
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová – předsedkyně ŠR, Mgr. Lada Hrabcová, Mgr. Zdeňka Bekrová, JUDr. Lubomír
Zálešák, p. Petr Šťasta, Mgr. Vladimír Minařík, Mgr. Miroslav Hrdlík

15. zasedání školské rady


a.
b.








Zasedání školské rady se uskutečnilo 14.1.2009.
rada byla informována o výsledcích voleb:
zástupců zákonných zástupců žáků – JUDr. Lubomír Zálešák 57 hlasů, Mgr. Lada
Hrabcová 49 hlasů (náhradníci Jana Jursová 16 hlasů, Jiří Andrýs 15 hlasů)
zástupců pedagogických pracovníků – Mgr. Vladimír Minařík 19 hlasů, Mgr.
Zdeňka Bekrová 18 hlasů
školská rada bere na vědomí výsledky voleb a potvrzuje složení školské rady:
předsedkyně: Ing. Marie Navrátilová
místopředseda: Mgr. Vladimír Minařík
členové: JUDr. Lubomír Zálešák, Mgr. Lada Hrabcová, Mgr. Zdeňka Bekrová, p. Petr Šťasta
zástupce ředitele informoval radu o závěrech kontrolní činnosti České školní inspekce, která proběhla na škole
v období 11. – 13.11.2008
rada byla seznámena s možností vyjádřit se k případnému navržení některého z pedagogických pracovníků
k ocenění jako výraznou pedagogickou osobnost. Dle kritérií vyplývajících z dokumentu předaného OŠMT MMB,
nebyl nikdo z pedagogického sboru na toto ocenění navržen.
v následné diskuzi byla probírána témata: – příprava zápisu, obsazení místa třídní učitelky IV.B, řešení kluzké
dlažby před vstupem do školy, navýšení rozpočtu pro rok 2009
termín příštího zasedání nebyl stanoven, rada bude svolána dle potřeby
Přítomni: Ing.Marie Navrátilová-předsedkyně ŠR, Mgr.Zdeňka Bekrová, JUDr.Lubomír Zálešák, Mgr.Vladimír
Minařík

14. zasedání školské rady



a.
b.
c.
d.



Zasedání školské rady se uskutečnilo 13.10.2008.
Rada prostudovala, projednala a následně schválila výroční zprávu školy za školní rok 2007/2008 předloženou
ředitelem školy.
Dále bylo projednáno doplnění školního řádu včetně pravidel pro hodnocení a klasifikaci žáků. Rada tuto novou
aktualizovanou verzi jednohlasně schválila.
Vzhledem k tomu, že se přiblížil konec prvního tříletého volebního období stávající školské rady, byli členové
informováni o přípravě voleb:
10.10.2008 byly ředitelem školy vyhlášeny nové volby do školské rady – tato informace byla předána zákonným
zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům školy formou informačního letáku pro každého žáka (včetně
potvrzující návratky), který je také umístěn na webu a na nástěnce školy
termín voleb byl stanoven na 11.11.2008 v době 14.00 – 16.00 hod. pro pedagogické pracovníky, v době 16.30 –
19.00 hod. pro zákonné zástupce žáků
dle volebního řádu byli do volební komise zvoleni zástupci školské rady p. Petr Šťasta a Mgr. Vladimír Minařík,
dalším členem bude dle dohody ředitel školy Mgr. Miroslav Hrdlík
byly nastíněny další kroky týkající se činnosti školské rady v souvislosti s volbami a fungování školské rady
bezprostředně po volbách
Další zasedání školské rady bude svoláno po dohodě s ředitelem školy v nejbližším možném termínu po
uskutečnění voleb (nejpozději do 30 dnů).
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová – předsedkyně ŠR, Mgr. Zdeňka Bekrová, Mgr. Lada Hrabcová, p. Petr Šťasta,
Mgr. Vladimír Minařík, Mgr. Miroslav Hrdlík

13. zasedání školské rady
1.
2.

Zasedání se uskutečnilo ve středu 18.6.2008.
Ředitel školy zde seznámil radu s návrhem rozpočtu na kalendářní rok 2009. S ohledem na rostoucí ceny energií
bude žádat o jeho navýšení. Rada tento bod projednala a návrhem souhlasí.
Dalším bodem bylo projednání změn ve Školním vzdělávacím plánu, o kterých ředitel školy radu podrobně
informoval. Od 1.9.2008 vejde tedy v platnost aktualizovaná verze ŠVP: Škola v pohybu, verze 02, podle níž se
bude vyučovat v 1., 2., 6. a 7. ročníku.
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová – předsedkyně, JUDr. Lubomír Zálešák, Mgr. Zdeňka Berková, Mgr. Lada
Hrabcová, Mgr. Vladimír Minařík, Mgr. Miroslav Hrdlík

Dvanácté zasedání školské rady
1.
2.
3.

Zasedání školské rady se uskutečnilo ve středu 9.4.2008 .
Hlavním bodem jednání bylo schválení dodatku ke školnímu řádu. Tento se týká zneužívání návykových látek a
pravidel postupu při jejich případném výskytu ve škole. Školská rada tento dodatek jednohlasně schválila a uložila
řediteli školy začlenit jej do současně platného řádu školy.
Byla opětovně projednávána dopravní situace v prostoru před školou. Rada byla informována o podniknutých
krocích ze strany vedení školy. Kopie dopisu adresovaného ÚMČ Černovice byla předána panu JUDr. Zálešákovi
k dalšímu řízení.
Byly předběžně dohodnuty termíny dalších zasedání s plánovaným obsahem:

a.
b.
c.
4.

projednávání jednotlivých bodů k výroční zprávě
hospodaření školy
aktuální změny ve školním vzdělávacím plánu s platností pro školní rok 2008/2009
Přesný termín schůzky bude včas sdělen dle aktuální potřeby rady.
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová – předsedkyně, JUDr. Lubomír Zálešák, p. Petr Šťasta, Mgr. Vladimír Minařík,
Mgr. Miroslav Hrdlík,

Jedenácté zasedání školské rady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zasedání školské rady se uskutečnilo ve středu 16.1.2008 .
Ředitel školy zde předložil radě zprávu o hospodaření školy za rok 2007. Zprávu rada projednala a odsouhlasila
hospodářský výsledek.
Ředitel školy informoval radu o závěrech finančního a ekonomického auditu, který proběhl na škole
v prosinci 2007.
Rada byla seznámena s možností vyjádřit se případně navrhnout pedagogické pracovníky k ocenění za výraznou
pedagogickou osobnost. Dle dokumentu předaného OŠMT MMB s kritérii nebyl nikdo z pedagogického sboru na
toto ocenění navržen.
Radou školy bylo doporučeno iniciovat na škole sběr starého papíru v nejbližším možném termínu.
Radou bylo též doporučeno vyvolat jednání s příslušným odborem MČ Brno – Černovice o komplexním řešení
dopravní situace před školní budovou s důrazem na bezpečnost přicházejících a odcházejících žáků a jejich
doprovodu.
Rada navrhuje prověření použití protiskluzových materiálů ve vstupním prostoru před budovou školy popř.
doplnění o další bezpečnostní prvky.
Další termín zasedání nebyl stanoven, rada bude svolána dle aktuální potřeby.
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová – předsedkyně, JUDr. Lubomír Zálešák, p. Petr Šťasta, Mgr. Zdeňka Bekrová,
Mgr. Vladimír Minařík, Mgr. Miroslav Hrdlík,

Desáté zasedání školské rady
1.
2.
3.
4.
5.

Zasedání školské rady se uskutečnilo ve středu 19.9.2007 .
Rada projednala návrh provozního rozpočtu školy na kalendářní rok 2008. Diskuze se týkala výše a oprávněnosti
jednotlivých položek rozpočtu ve vztahu k obnově a udržování budovy a zařízení.
Rada byla seznámena s možností vyjádřit se, případně navrhnout pedagogické pracovníky k ocenění za výraznou
pedagogickou osobnost. Byl jí předán dokument OŠMT MMB s jednotlivými kritérii.
Ředitel školy předvedl radě novou interaktivní učebnu, jejíž provoz byl spuštěn se zahájením nového školního
roku. Rada byla obeznámena se způsoby využití pro výuku a vzdělávání.
Ředitel školy informoval o šetření České školní inspekce týkající se dodržování BOZP a souladu dokumentace školy
se školským zákonem. Rada byla seznámena se závěry inspekčního protokolu.
Rada projednala a následně schválila výroční zprávu školy za školní rok 2006/2007 předloženou ředitelem školy.
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová, p. Petr Šťasta, Mgr. Lada Hrabcová, Mgr. Zdeňka Bekrová, Mgr. Vladimír
Minařík, Mgr. Miroslav Hrdlík,

Deváté zasedání školské rady

Zasedání školské rady se uskutečnilo ve středu 29.8.2007 .
Na tomto mimořádném zasedání konaném ve středu 29.8.2007 byl projednáván jediný bod – Školní vzdělávací
program ZŠ Kneslova – „Škola v pohybu“. Jednotliví členové rady měli konečnou verzi programu k dispozici po
dobu letních prázdnin kdy ji podrobně prostudovali a mohli se tedy odpovědně vyjádřit. Po širší diskuzi bylo
konstatováno, že program odpovídá duchu reformy českého školství, rada plně souhlasí se zpracováním a těší se
na první výstupy z prvního a šestého ročníku, ve kterých bude program spuštěn.
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová, p. Petr Šťasta, JUDr. Lubomír Zálešák, Mgr. Lada Hrabcová, Mgr. Zdeňka
Bekrová, Mgr. Vladimír Minařík, Mgr. Miroslav Hrdlík,

Osmé zasedání školské rady
1.
2.

Zasedání školské rady se uskutečnilo v pondělí 25.6.2007.
Ředitel školy informoval radu o návrhu rozpočtu na rok 2008. Z diskuse vyplynuly závěry, že definitivní vyjádření
rady proběhne na jejím následním zasedání plánovaném na konec měsíce srpna.
Se školskou radou byl projednán mechanismus seznámení a vyjádření se rady ke školnímu vzdělávacímu
programu. Bylo dohodnuto, že členům rady bude ŠVP předán k důkladnému prostudování a veškeré připomínky a
závěrečné stanovisko bude projednáno taktéž na nejbližším plánovaném zasedání rady.
V diskusi bylo hovořeno o strategii a cílech školy pro výhledové období. Diskuse se dotýkala všech podstatných
oblastí pro zajištění optimálního fungování školy.
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová, JUDr. Lubomír Zálešák, Mgr. Lada Hrabcová , Mgr. Vladimír Minařík, Mgr.
Miroslav Hrdlík

Sedmé zasedání školské rady

Zasedání školské rady se uskutečnilo ve středu 17.1.2007.

1.
2.
3.

Ředitel školy předložil radě zprávu o hospodaření školy za rok 2006. Zpráva byla podrobně projednávána a byl
odsouhlasen hospodářský výsledek.
Na základě žádosti rady ředitel školy informoval o kriteriích, kterými je vázán při naplňování tříd. Vysvětlil závislost
na dotacích ŠÚ, MČ, plnění závazných ukazatelů a dodržení limitu zaměstnanců. Bylo konstatováno, že při
současném počtu žáků nebude nutné přistoupit ke slučování tříd.
Rada školy byla informována o připravovaném zápisu žáků do I. tříd pro školní rok 2007/2008. Byl projednán
záměr vedení školy otevřít dvě první třídy vzhledem k průzkumu zájmu černovické veřejnosti a počtu dětí
v předškolním věku v černovických mateřských školách.
Termín dalšího zasedání nebyl stanoven. Bude tak učiněno dohodnutou formou (SMS, telefonicky) ihned poté, co
bude znám rozpočet na rok 2007.
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová, JUDr. Lubomír Zálešák, Mgr. Zdeňka Bekrová, Mgr. Lada Hrabcová p. Petr
Šťasta, Mgr. Vladimír Minařík, Mgr. Miroslav Hrdlík

Šesté zasedání školské rady
1.
2.
3.
4.

Zasedání školské rady se konalo ve středu 22.11.2006.
Byli zde představeni dva nově delegovaní zástupci zřizovatele – Ing. Marie Navrátilová a p. Petr Šťasta.
Všemi přítomnými členy rady byla jednohlasně do funkce předsedy zvolena Ing. Marie Navrátilová.
Noví členové rady byli seznámeni s dosavadní činností rady a s veškerou dokumentací (zápisy, jednací řád, školní
řád apod.).
Školská rada požádala ředitele školy o podrobné informace o kritériích, kterými je ředitel školy vázán při
naplňování, dělení, slučování tříd. (Počty žáků, dotace ŠÚ a MČ, plnění závazných ukazatelů, limity zaměstnanců
apod.).
Termín dalšího zasedání byl předběžně dohodnut na 17.1.2007 v 16.00 hod.
Přítomni: Ing. Marie Navrátilová, Mgr. Vladimír Minařík, JUDr. Lubomír Zálešák, Mgr. Lada Hrabcová, Mgr.
Zdeňka Bekrová, p. Petr Šťasta

Páté zasedání školské rady
1.
2.

Zasedání školské rady proběhlo ve středu 15.11.2006.
Bylo zde projednáváno:
Na žádost předsedy Mgr. Miroslava Šárky z předešlého zasedání byla rada informována školním preventistou
sociálně patologických jevů Mgr. Simonou Podanou o postupech a metodách při řešení případného výskytu šikany
na škole.
Vzhledem k tomu, že byli odvoláni dva zástupci zřizovatele ve školské radě – předseda Mgr. Miroslav Šárka a člen
p. Aleš Jakubec, bylo rozhodnuto svolat v nejbližším termínu další zasedání. Zřizovatelem budou delegováni dva
noví zástupci a bude zde zvolen nový předseda školské rady.
Termín byl stanoven na středu 22.11.2006 v 16.00 hod.
Přítomni: Mgr. Vladimír Minařík, JUDr. Lubomír Zálešák, Mgr. Lada Hrabcová, Mgr. Zdeňka Bekrová, Mgr.
Miroslav Hrdlík

Čtvrté zasedání školské rady
1.
2.
3.
4.

Čtvrté zasedání školské rady se konalo v pondělí 11.9.2006.
Ředitel školy zde předložil radě ke schválení výroční zprávu školy za školní rok 2005/2006. Tato byla všemi
přítomnými členy rady schválena.
Všichni přítomní velmi kladně hodnotili úspěšné dokončení rekonstrukčních prací na budově školy.
Bylo konstatováno, že se podařilo zajistit osazení radiátorů termoventily a odpovídající úpravu kotelny, čímž se
výrazně zlepší možnost regulace topné soustavy. Práce by měly být provedeny do začátku topné sezóny.
Mgr. M. Šárka otevřel diskusi na téma „Šikana na škole“. Rada se rozhodla tomuto tématu dále věnovat pozornost
a vzhledem k tomu, že ve škole pracuje školní etoped Mgr. R. Ježková a preventista soc. pat. jevů Mgr. S. Podaná
bylo rozhodnuto pozvat tyto odbornice na příští zasedání, kde budou radu podrobněji informovat o stavu šikany
na ZŠ.
V této souvislosti bylo doporučeno instalování schránky důvěry.
Příští zasedání školské rady se uskuteční ve středu 15.11.2006 v 16.00 hod.
Přítomni: Mgr. M. Šárka, Mgr. V. Minařík, Mgr. L. Hrabcová, Mgr. Z. Bekrová, JUDr. L. Zálešák, Mgr. M. Hrdlík

Třetí zasedání školské rady





Na zasedání, které se konalo 12.6.2006 bylo projednáváno doplnění školního řádu o klasifikaci cizinců. Návrh byl
schválen všemi přítomnými členy rady.
Ředitel školy zde také informoval radu o výsledcích šetření České školní inspekce, které proběhlo na škole v týdnu
od 5.6 – 8.6.2006, a které bylo zaměřeno na vzdělávání cizinců.
V následné diskusi na toto téma se hovořilo o nestejných podmínkách cizinců v přístupu ke školským službám
(školní jídelna, školní družina). V pokračování diskuse se projednávaly i další body:
chování žáků školy v městské části Černovice v době mimo školní vyučování (alkohol, drogy, rvačky)
možnosti lepší regulace otopné soustavy po zateplení fasády budovy školy
nástin rozpočtu školy pro rok 2007

Příští termín zasedání byl stanoven na 11.9.2006 v 16.00 hodin.
Hlavním bodem bude projednávání výroční zprávy.
Přítomni: Mgr. M. Šárka, Mgr. V. Minařík, JUDr. L. Zálešák, Mgr. Z. Bekrová, Mgr. M. Hrdlík

Druhé zasedání školské rady

Na druhém zasedání konaném dne 16.1.2006, byl projednáván řád školy, který byl následně schválen všemi členy
rady. Dále byly projednávány otázky možností rozvoje školy a stanoveny způsoby přenášení informací ze
zasedání.
Příští termín zasedání byl předběžně stanoven na den 12.6.2006.
Přítomni: Mgr. Zdeňka Bekrová, Mgr. Lada Hrabcová, Mgr. Miroslav Šárka, Mgr. Vladimír Minařík, Aleš Jakubec,
JUDr. Lubomír Zálešák, Mgr. Miroslav Hrdlík

První zasedání školské rady










Školská rada na svém prvním zasedání dne 7.12.2005, svolaném dle volebního řádu ředitelem školy, rozhodla
o svém funkčním členění takto:
Předseda:
Mgr. Miroslav Šárka (za zřizovatele)
Místopředseda:
Mgr. Vladimír Minařík (za pedagogické pracovníky)
Členové:
Mgr. Zdeňka Bekrová (za pedagogické pracovníky)
Mgr. Lada Hrabcová (za zákonné zástupce žáků)
Aleš Jakubec (za zřizovatele)
JUDr. Lubomír Zálešák (za zákonné zástupce žáků)
Na tomto zasedání byl schválen „Jednací řád školské rady“ .
Dále rada stanovila oblasti jednání pro příští zasedání:
projednání a případné schválení řádu školy
projednání otázek dalšího rozvoje školy
způsoby přenášení informací ze zasedání
Příští termín zasedání byl stanoven na den 16.1.2006 v 16.00hod.
Přítomni: Mgr. Zdeňka Bekrová, Mgr. Lada Hrabcová, Mgr. Miroslav Šárka, Mgr. Vladimír Minařík, Aleš Jakubec,
JUDr. Lubomír Zálešák, Mgr. Miroslav Hrdlík

