Zápis ze schůze školské rady při ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno, náměstí Republiky
10, Brno 614 00 (dále jen "škola") konané dne 10. 10. 2019
Přítomni:
Členové školské rady:
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D., předsedkyně ŠR (zákonný zástupce žáka školy)
Mgr. Zuzana Bartušková, zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D., zástupce zřizovatele ÚMČ Brno – Sever.
Hosté:
Mgr. Simona Pokorná, ředitelka školy
Program schůze:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení schůze
Schválení programu schůze
Projednání Výroční zprávy školy za školní rok 2018/2019
Informace z vedení školy
Podněty, diskuze
Termín příštího zasedání ŠR

1. a 2. Zahájení schůze a schválení programu schůze
Ředitelka školy přivítala členy školské rady (ŠR), poté předsedkyně ŠR paní Fónadová
zahájila schůzi, na jejímž začátku byl návrh programu schůze všemi přítomnými schválen.
3. Projednání Výroční zprávy školy

Ještě před konáním schůze byla členům ŠR poskytnuta Výroční zpráva za školní rok
2018/2019, která byla na schůzi členy školské rady jednohlasně odsouhlasena.
4. Informace z vedení školy





Ředitelka školy informovala přítomné o změně ve způsobu financování
regionálního školství, platné od 1. ledna 2020 a představila hlavní změnu, která
spočívá v novém způsobu financování pedagogické práce dle počtu odučených
hodin na počet dětí.
Ředitelka školy referovala také o problému prasklého potrubí v budově Mateřské
školy na ul. Cacovická 6, což vyžaduje rekonstrukci. Odstranění prvotní havarijní
situace ve výši 21 480,- Kč hradila škola. Provizorní oprava byla provedena 10. 6.
2019. Celková oprava byla opět hrazena z finančních prostředků školy (předání
stavby proběhlo 14. 10. 2019) a to částkou 211 668,- Kč. Vedení školy však bude
muset žádat zřizovatele o další příspěvek na odstranění celkového havarijního
stavu vodovodních rozvodů zmíněné budovy.

5. Podněty, diskuse

V diskusi řešili členové ŠR otázku stabilizace pedagogického sboru školy (v souvislosti
s větší mírou fluktuace pedagogického sboru v posledních cca 2 letech) a diskutovali také
o návrhu oslovení Pedagogické fakulty MU v Brně k poskytnutí možnosti praxe pro její
studenty pro práci s žáky cizinci.

6.

Termín příštího zasedání ŠR
Členové ŠR se shodli na předpokládaném dalším zasedání rady na konci školního roku či
v případě aktuální potřeby kdykoli dříve.

Za školskou radu zapsala: Laura Fónadová
2019

V Brně dne 17. 10.

