Zápis ze schůze školské rady při ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno,
náměstí Republiky 10, Brno 614 00 (dále jen "škola")
konané dne 21. 4. 2021 prostřednictvím aplikace MS Teams
Přítomni:
Členové školské rady:
Mgr. Zuzana Bartušková, za pedagogické pracovníky
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D., za zákonné zástupce
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D., za ÚMČ Brno – Sever
Hosté:
Mgr. Simona Pokorná, ředitelka školy
Program schůze:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Informace od ředitelky školy
4. Končící členství současné předsedkyně školské rady, paní Fónadové
5. Příspěvky členů školské rady a hostů
6. Závěr

1. a 2. Zahájení schůze a schválení programu všemi přítomnými členy.
3. Informace od paní ředitelky:






Rekonstrukce školy probíhá, až do 25. 6. bez nutného vstupu do vnitřních prostor
budovy školy.
Devátá třída dostane pozvánku k testování na Covid v posledním týdnu, před
kterým se konají přijímací zkoušky na střední školy. Možné dny jsou středa,
čtvrtek anebo pátek. ŠR doporučila s ohledem pro případ pozitivního výsledku
středeční termín.
V souvislosti s povinností testování ve školách paní ředitelka informovala, že ze
120 žáků kvůli testování do školy nedochází 5 žáků. Samotestování probíhá bez
komplikací. Otázka možnosti aplikace jiných testů je zatím otevřená.

4. Současné předsedkyni školské rady, paní Fónadové k poslednímu srpnu běžícího školního

roku vyprší kvůli neslučitelnosti jejího členství ve Školské radě jako zákonného zástupce
nezletilého žáka její mandát, což bude v květnu veřejně oznámeno. V této situaci bude
nutné vypsat předčasné volby do funkce člena školské rady za zákonné zástupce
nezletilých žáků. V červnu budou osloveni rodiče s výzvou na kandidaturu na funkci
nového člena školské rady, a ještě v červnu proběhnou též volby. Pokud podmínky
umožní, volby se uskuteční standardně, v jiném případě se škola obrátí na zřizovatele, jak
postupovat či volby technicky zajistit.
5. Příspěvky členů školské rady a hostů:







Pan Tomáš Kohoutek se dotazoval na vybavenost školy s potřebnými
hygienickými materiály. Paní ředitelka uvedla, že dodávka respirátorů od MŠMT
pokrývá aktuální potřeby. Také od Magistrátu obdržela škola náhradní roušky. Pan
Kohoutek navrhl, že se poinformuje o možnostech zajištění dalších potřebných
hygienických pomůcek od zřizovatele.
Paní učitelka Bartušková uvedla, že výuka na 1. stupni funguje bez větších
problémů. Škola zajistila výuku a doučování všech dětí i v době on-line výuky a
v době, kdy už to opatření umožňovala, zajistila doučování i formou prezenčních
konzultací.
Pan Kohoutek pochválil mimořádný přístup vedení školy a pedagogických
pracovníků týkající se spolupráce či snahy, aby děti neztratily kontakt se školou a
přehled o učivu. Reflexe přístupu školy byla velmi kladně přijata i na odborném
fóru – tematické webináře Masarykovy Univerzity. Paní ředitelka Pokorná dodala,
že kromě koordinátora spolupráce s rodinou je na škole k dispozici psycholožka.

6. Závěr. Členové školské rady se rozloučili s končící předsedkyní paní Fónadovou,

poděkovali za její práci. Dále se domluvili na termínu schůze školské rady v novém
složení předběžně na začátku nového školního roku.
Za školskou radu zpracovala: Laura Fónadová

V Brně dne 30. 4. 2021

