Zápis ze schůze školské rady při ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno,
náměstí Republiky 10, Brno 614 00 (dále jen "škola")
konané dne 25. 10. 2021 v 16. hod.
Přítomni:
Členové školské rady:
Mgr. Zuzana Bartušková, za pedagogické pracovníky
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D., za ÚMČ Brno – Sever
Martina Horváthová, za zákonné zástupce
Hosté:
Mgr. Simona Pokorná, ředitelka školy
Program schůze:
1. Zahájení
2. Zvolení předsedkyně rady
3. Schválení programu
4. Schválení Výroční zprávy ZŠ 2020/2021
5. Informace od ředitelky školy
6. Příspěvky členů školské rady a hostů
7. Závěr

1. Zahájení schůze ředitelkou školy a představení všech přítomných členů.
2. Hlasování o zvolení nové zástupkyně rodičů a uvedení do funkce:


Volba nového zástupce rodičů do školské rady proběhla na konci školního
roku, a to v červnu 2021. Za zákonné zástupce byla zvolena Martina
Horváthová. Všichni přítomni členové hlasovali pro přijetí návrhu rodičů,
přítomná Martina Horváthová se tímto stala předsedkyní školní komise.

3. Schválení programu schůzce všemi přítomnými členy.
4. Schválení Výroční zprávy ZŠ 2020/2021:


Materiály k Výročné zprávě byly zaslány členům rady předem ředitelkou ZŠ.



Pro schválení hlasovali přítomní členové jednomyslně.

5. Informace od ředitelky ZŠ:


Reflexe posledního období a průběhu školního roku v souvislosti s vládními
nařízeními.



Informace o plánovaném průběhu a nastavení opatření školy v souvislosti
s testováním a případnou distanční výukou.



Ředitelka školy ocenila všechny pedagogy školy za zvládnutí distanční výuky.



Dále informovala přítomné členy o průběhu a dokončení stavebních úprav školy,
které probíhaly během letních prázdnin.

6. Příspěvky členů školské rady a hostů:


Pan Tomáš Kohoutek se dotazoval na průběh stavebních úprav, komunikaci
s realizátorem stavby a na vyúčtování. Ocenil proaktivní přístup ředitelky školy i
výsledné stavební práce.



Paní Zuzana Bartušková reflektovala průběh školního roku a distanční výuku,
kterou pedagogové zvládli bez větších komplikací. Díky smysluplně nastaveného
systému bylo dětem/rodičům umožněno přebírat úkoly a studijní materiály
v prostorách školy, za bezpečných podmínek v souvislosti s nákazou Covid 19.



Paní ředitelka spolu s paní Zuzanou Bartuškovou zhodnotily, že distanční výuka
zanechala na žácích následky a pro žáky mají zajištěno doučování, které v této
chvíli řeší z vlastních kapacit, nicméně vnímají potřebu výpomoci přes
dobrovolníky nebo studenty VŠ pedagogického studia. V této souvislosti nabídla
Martina Horváthová možnost doučování přes NNO a předala kontakt na doučování
PedMuni. Dále jsme v této souvislosti společně hovořili o důsledku koronavirové
krize a distanční výuky, která na dětech (obecně ve společnosti) zanechala
následky. U některých dětí se již nyní objevují obavy z navazování sociálních
kontaktů s vrstevníky a je pro ně problematické se vrátit zpět do každodenního
režimu. Škola plánuje semináře na téma šikany a komunikace s vrstevníky, reaguje
tak velmi rychle na potřebu žáků.

7. Závěr:


Členové školské rady potvrdili účast na dalším setkání, ředitelka školy bude
členy předem informovat s pozvánkou i přesným termínem setkání. Členy
školské rady následně provedla po prostorách budovy a prezentovala výsledky
stavebních úprav.

Za školskou radu zpracovala: Martina Horváthová

V Brně dne 25. 10. 2021

