Zápis ze schůze školské rady při ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno, náměstí Republiky 10, Brno
614 00 (dále jen "škola") konané dne 31. 10. 2017
Přítomni:
členové školské rady
MUDr. Veronika Svěráková, za zákonné zástupce
Mgr. Zdeňka Tůmová za ÚMČ Brno - Sever
Mgr. Zuzana Bartušková, za pedagogické pracovníky
Hosté:
PaedDr. Danuše Filipinská, ředitelka školy
Yvona Kandráčová, hospodářka školy
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D., zákonný zástupce žáka školy
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Projednání:

a.
b.
c.
d.

výroční zprávy za školní rok 2016/ 2017
návrhu rozpočtu na školní rok 2017/ 2018
změn školního řádu ve školním roce 2017/ 2018
eventuálních dalších dokumentů a provozních změn týkajících se školního
roku 2017/ 2018

4.Příspěvky členů školské rady a hostů
5. Diskuze
6. Závěr

1. a 2. Zahájení schůze a schválení programu. Program byl schválen všemi přítomnými.
3. Školská rada byla seznámena s výroční zprávou za školní rok 2016/ 2017 a s návrhem rozpočtu na
školní rok 2017/ 2018.Na schůzi školské rady byla jako host přítomna hospodářka školy paní
Yvona Kandráčová, která byla připravená zodpovědět eventuální otázky týkající se rozpočtu.
Byly předloženy další dokumenty týkající se provozu školy, a to:
Minimální preventivní program pro školní rok 2017/ 2018
Provozní řád ZŠ
Dodatek ke školnímu řádu mateřské školy
Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/ 2016.
Paní ředitelka školy seznámila přítomné s aktuálními skutečnostmi týkajícími se provozu školy:
Na škole je od tohoto školního roku vytvořeno poradenské pracoviště s působením podpůrného
zaměstnance – psychologa, o čemž byli rodiče informování písemnou formou a vyjadřovali svůj
souhlas ev. nesouhlas.
V souladu se zněním zákona a s jeho eventuálními změnami v roce 2017-2018 dochází ve školním
roce 2017/ 2018 k úpravě ve školním řádu školy, zvláště ve vztahu k používání mobilů žáky
během vyučování. Škola akceptuje zákon o ochraně osobních údajů 101/ 2000 Sb. - ochrana
osobních dat pro vědecké a propagační účely.
Od 1.9.2017 se záškoláctví a agrese dětí hlásí Státnímu zastupitelství.
4.– 5. Příspěvky členů školské rady a hostů:

a) Mgr. Tůmová se vrací k tématu z minulé školské rady proběhlé v květnu 2017, kde se
projednávala situace nižšího počtu žáků na škole (při srovnání s početm „spádových“ dětí).
Mgr. Tůmová projednávala podněty ostatních členů školské rady vyslovené v květnu (viz
minulý zápis ze školské rady; například pochybnost o budoucí existenci školy) se starostou a
dalšími zastupiteli obce, kteří podobné signály od rodičů nemají. Vyvracení eventuálních
pochyb a nejistot klade obec na bedra školy.
b) Mgr. Tůmová seznamuje školskou radu s návrhem obce rozšířit počet členů školské rady.
Všichni členové s návrhem souhlasí.
c) Mgr. Tůmová vyslovuje připomínky k zápisu školské rady ze 31.5.2017.
Žádá v bodě 3.d) doplnit odstavec závorkou (viz Protokol o kontrole).
Dále v bodě 3.a) odstavec 2 zápisu z května 2017 žádá paní Mgr.Tůmová zpětně doplnit odkaz
na přílohu (ve znění „viz příloha Tabulka přehledu počtu žáků“) a dát tabulku s počty žáků na
základních školách náměstí Republiky a Merhautova předloženou na současné schůzce zpětně
jako přílohu k minulému zápisu (květen 2017).
Ostatní členové školské rady a další přítomní nejsou seznámeni s důvody, proč nově
předloženou tabulku připojovat k zápisu minulé schůzky, na které tato tabulka nebyla ani
poskytnuta přítomným k nahlédnutí.
Předsedkyně školské rady dává hlasovat o připojení této tabulky k minulému zápisu.Dvě
členky školské rady nesouhlasí se zpětným připojením, jedna členka souhlasí.
Závěr tedy je, že se tabulka jako součást zápisu školské rady z 31.5. 2017 připojovat nebude.
Paní Mgr. Tůmová na změnách v zápise, které zmínila, nadále trvá.
6. Závěr: předběžná dohoda termínu další schůze školské rady je na období června 2017, pokud
nebudou záležitosti ke dřívějšímu projednání.
Za školskou radu zpracovala: Veronika Svěráková a Laura Fónadová
Za školskou radu zápis schválila Veronika Svěráková

V Brně dne 24.11. 2017

