
Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, Brno 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

14. 10. 2014 
PŘÍTOMNI: 
 
Zástupci nezletilých žáků 

 PhDr. Jaroslava Otradovcová 
 Mgr. Karel Plocek 
 MUDr. Štěpán Tuček 

Pedagogičtí pracovníci 

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

Zástupci jmenováni zřizovatelem 

 s. Pavla  -  Marie Jančíková 
 s. Kristina  - Marie Jeřábková

Omluveni: s. Františka -  Ludmila Kadlčíková 

Hosté: ředitelka školy Mgr. Pavlína Vojtěchová 

 
PROGRAM: 

1. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 

2. Informace ředitelky školy 

3. Diskuze 

4. Náměty k příštímu jednání 

Předseda ŠR Mgr. Petr Kolář přivítal všechny přítomné, připomenul důvody dodatečné volby  
do školské rady (Mgr. Milena Levíčková se stala pedagogem školy) a představil novou členku  
PhDr. Jaroslavu Otradovcovou. Následně seznámil přítomné s programem jednání. 
 

 
 
PRŮBĚH JEDNÁNÍ: 

 

Ad 1) Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 

 

Výroční zpráva byla ředitelkou školy představena a jednotlivé kapitoly podrobně rozebrány. 

 

Školská rada Výroční zprávu za školní rok 2013/2014 schválila. 

 

 

Ad 2)  Informace ředitelky školy 

 

V návaznosti na projednání Výroční zprávy byly prodiskutovány následující záležitosti: 

 

Počet žáků školy se stále zvyšuje. Do povolené kapacity školy chybí 94 žáků. Z důvodu omezených 

prostor ve škole není možné nabírat v dalším školním roce tři první ročníky. Škola nabídne pouze dvě 

první třídy. Zápis do prvních tříd je plánovaný na 6. a 7. února 2015. 

 

Školní družina a školní klub má naplněnou kapacitu dětí. V případě, že by počet zájemců o ŠD 

stále stoupal, bude nutné uvažovat o stanovení kritérií pro zařazení dítěte do ŠD. 

ŠD využívá kromě malé a velké herny především prostory tříd 1. stupně. 

 

Ředitelka školy se zúčastní v listopadu konference ředitelů církevních škol, kde se bude jednat  

o možnostech financování církevních škol (momentálně je jasná dotace na rok 2015). 

 

V oblasti jazykového vzdělávání se podařilo zajistit v rámci projektu rodilého mluvčího, který bude 

pravidelně navštěvovat běžné hodiny anglického jazyka. Zároveň se škola opět zapojila do projektu 



Edison (týdenní pobyt zahraničních studentů ve škole, kteří v hodinách seznamují žáky se svou 

vlastí). 

 

Na začátku školního roku byl zpracován Dodatek ŠVP č. 4, který obsahuje: 

- změny ve vyučovacím předmětu anglický jazyk (vzhledem k narůstající pokročilosti žáků); 

- doplněná průřezová témata v matematice na 1. a 2.stupni; 

- změny v přeformulování výchovných a vzdělávacích strategií u jednotlivých předmětů tak, aby 

byly dány do souvislosti s klíčovými kompetencemi formulovanými v RVP a celoškolními 

výchovnými a vzdělávacími strategiemi; 

 Školská rada se s obsahem Dodatku ŠVP č. 4 seznámila a projednala ho.  

 ŠR nemá připomínky k obsahu Dodatku ŠVP č. 4. 

 

Proběhl projekt „Napříč školou“, který si kladl jako jeden z cílů podpořit komunikaci mezi žáky  

1. a 2. stupně. Při zpětné vazbě (učitelů, žáků) jsme projekt vyhodnotili jako zdařilý, a proto bychom 

rádi v budoucnu na tuto zkušenost navázali. 

Jako jeden z výstupů projektu byla možnost navrhnout nějaká zlepšení vybavení ve škole – návrhů 

žáků využije vedení školy při zvažování investice výtěžku sběru papíru, který se v tomto školním 

roce již uskutečnil (24. a 25. září). 

 

Ad 3) Diskuze 

 

Školská rada krátce diskutovala o přínosech a nevýhodách střídání učitele během vzdělávání  

na 1. stupni (zda je vhodnější podporovat jednoho pedagoga v jedné třídě od prvního do pátého 

ročníku, či podpořit výměnu učitele, např. ve 3., nebo 4. ročníku).  

 

Diskuze se dále rozvíjela nad možnými příčinami nezájmu žáků/rodičů o podpůrné aktivity ve výuce 

angličtiny - možnost vykonání zkoušek Cambridge ESOL, konverzace s rodilou mluvčí z USA – 

v obou případech je/byl zájem žáků velmi malý. 

 

Třetím tématem v diskuzi byla výše finančních darů škole za uplynulý školní rok (9.500 Kč), která se 

jeví ŠR jako příliš nízká. ŠR navrhuje zvážit možnosti, jak zviditelnit školu a oslovit rodiče a případné 

sponzory (námět k dalšímu jednání). 

 

Ad 4) Náměty k příštímu jednání 
 

ŠR zváží možnosti prezentace školy. 

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 14. října 2014 

 

 

 


