
Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, Brno 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

15.10. 2012 
 
PŘÍTOMNI: 

 
Zástupci nezletilých žáků 

 pí Milena Levíčková 
 Mgr. Karel Plocek 

 MUDr. Štěpán Tuček 

Pedagogičtí pracovníci 

 Mgr. Lucie Kabátková 
 Mgr. Jana Slavíková 
 Mgr. Petr Kolář 

Zástupci jmenováni zřizovatelem 

 s. Františka -  Ludmila Kadlčíková 
 s. Pavla  -  Marie Jančíková 
 s. Kristina  - Marie Jeřábková

Hosté : ředitelka školy Mgr. Pavlína Vojtěchová 

 
PROGRAM: 

 

1. Jednací řád ŠR 

2. Volba předsedy ŠR 

3. Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 

4. Informace ředitelky školy  

5. Návrhy a připomínky členů rady 

6. Náměty k příštímu jednání 

 
Ředitelka školy zahájila jednání ŠR, přivítala všechny přítomné a představila nově zvolené členy ŠR.  
Seznámila přítomné s programem jednání, který byl jednomyslně schválen. 

 
 
PRŮBĚH JEDNÁNÍ: 
 
Ad 1) Jednací řád ŠR 

Členové ŠR byli seznámeni s významem a pravomocemi ŠR. Jednací řád školské rády byl jednomyslně 

přijat. Bude dostupný na webových stránkách školy. 

 

 

Ad 2) Volba předsedy ŠR 

Předsedou Školské rady byl zvolen Mgr. Petr Kolář. 

 

 

Ad 3) Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 

Ředitelka školy představila Výroční zprávu školy.  

Školská rada Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila. 

 

Ad 4)  Informace ředitelky školy 

V návaznosti na projednání Výroční zprávy byly prodiskutovány následující záležitosti: 

   

 Školní jídelna 

V novém školním roce jsou zaznamenány pozitivní ohlasy na nového poskytovatele školního  

stravování ze strany pedagogů, žáků i rodičů, a to jak v oblasti kvality jídel, tak i v příjemném přístupu 

personálu kuchyně.  



 

 Počet žáků 

Počet žáků navštěvující školu se stále zvyšuje (přibylo 34 žáků ve srovnání s loňským rokem).  

Podporujeme zájem rodičů budoucích prvňáčků – projekt pro MŠ: Kudy? Tudy! a Andělské  

zvonění. 

Přibylo žáků – cizinců (celkem 7). 

 

 Finanční možnosti školy 

Během prázdnin byly provedeny nutné stavební úpravy ve školní kuchyni a provedena bezvýkopová 

oprava kanalizace. Vše bylo hrazeno z prostředků zřizovatele. Rodiče byli o tom informováni na třídních 

schůzkách v září. 

 Pozitivní je výtěžek ze sbírky DMS Velehrad ze dne 4. července 2012 (207 885 Kč). 

Tyto finanční prostředky budou použity na vybudování jazykové učebny.  

Je vyhlášeno výběrové řízení na dodání výpočetní techniky do PC učebny. 

V současné době nemá škola ani zřizovatel možnosti zafinancovat úpravu/stavbu sportovního zázemí 

školy (tělocvična, hřiště).  

 

 Webové stránky školy 

Práce na úpravě www stránek se stále protahuje, přestože jsou nevyhovující. Zatraktivnění www stránek 

se stává prioritou. Je třeba zmapovat nabídky a pokusit se sehnat finance (cca 20.000 Kč).  

 

 

Ad 5) Návrhy a připomínky členů rady 

 

 Nejasná organizace florbalového kroužku 

O kroužky je velký zájem, ale prostorové možnosti školy jsou nedostačující, proto nelze kroužek dělit na 

více skupin v daný čas. Podrobnější informace budou zjištěny a rodiče budou informováni. 

 

 Výuka anglického jazyka 

Byly objasněny důvody vedoucí k rozřazování dětí do jednotlivých skupin a současný stav. Je třeba zvážit 

efektivitu toho dělení a nabídnout toto téma k diskuzi. 

 

 Prostor pro vzájemnou komunikaci rodičů s vedením školy a pedagogy 

Kulatý stůl je plánován v průběhu listopadu.  

Rodiče by přesto zřejmě uvítali více prostoru pro neformální setkání s vedením školy a pedagogy např. 

společný výlet do ZOO, lázní, .... 

 

 

Ad 6) Náměty k příštímu jednání 

 

O příštím jednání bude informovat předseda ŠR emailem. 

 

 
 

Předseda ŠR Mgr. Petr Kolář poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil. 

 

 

Schválil: Mgr. Petr Kolář, předseda ŠR     Zapsala: Mgr. Jana Slavíková 

 

 

V Brně 15.října 2012 


