Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, Brno

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
14. 10. 2015
PŘÍTOMNI:
Zástupci nezletilých žáků
• Ing.Eliška Maršálková, Ph.D.
• MUDr. Miriam Němečková
• MUDr. Štěpán Tuček

Pedagogičtí pracovníci
• Mgr. Lenka Přikrylová
• Mgr. Hedvika Šebková
• Mgr. Hana Zavadilová

Zástupci jmenováni zřizovatelem
• s. Františka - Ludmila Kadlčíková
• s. Kristina - Marie Jeřábková
• s. Michaela - Hana Vlčková

Hosté: ředitelka školy Mgr. Pavlína Vojtěchová
PROGRAM:
1. Schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatele jednání
3. Zvolení předsedy školské rady
4. Schválení jednacího řádu školské rady
5. Seznámení s úpravou volebního řádu školské rady
6. Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2014/2015
7. Projednání a schválení změny Školního řádu CMcZŠ
8. Diskuse
9. Přijetí usnesení
Ředitelka CMcZŠ Mgr. Pavlína Vojtěchová přivítala členy školské rady, seznámila je s programem
jednání.
PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

Ad 1) Schválení programu jednání
Školská rada schválila navržený program jednání.

Ad 2) Určení zapisovatele a ověřovatele jednání
Zápis z jednání školské rady bude pořizovat Ing.Eliška Maršálková, Ph.D.
Ověřovatelem zápisu byla určena Mgr. Hedvika Šebková
Ad 3) Zvolení předsedy školské rady
Členové školské rady zvolili jako předsedkyni Mgr. Lenku Přikrylovou.
Zápis z jednání školské rady bude pořizovat Ing.Eliška Maršálková, Ph.D.
Ověřovatelem zápisu byla určena Mgr. Hedvika Šebková
Ad 4) Schválení jednacího řádu školské rady
Členové školské rady se seznámili s dosavadním jednacím řádem školské rady a navrhli jeho úpravu.
Jednací řád schválili. Jednací řád je umístěn na webových stránkách školy (www.cmczs.org/skolskarada)

Ad 5) Seznámení s úpravou volebního řádu školské rady

V souvislosti s proběhlými volbami do školské rady provedla ředitelka školy úpravu volebního řádu
a v § 3 volebního řádu jasně stanovila, že pro určení počtu hlasů pro volbu třetiny školské rady volené
zákonnými zástupci nezletilých žáků platí, že hlasuje jeden zákonný zástupce za každého žáka školy
a členy ŠR volí zástupci a učitelé tajným hlasováním – osobním vhozením hlasovacího lístku
s označením volby do volební urny. Opravený volební řád bude umístěn na webových stránkách
školy (www.cmczs.org/skolska-rada).
Ad 6) Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2014/2015
Ředitelka školy Mgr. Pavlína Vojtěchová seznámila členy školské rady s obsahem výroční zprávy a
zodpověděla jejich dotazy. Školská rada následně výroční zprávu schválila. Tento dokument je
umístěn na webových stránkách školy: www.cmczs.org/dokumenty-skoly.

Ad 7) Projednání a schválení změny Školního řádu CMcZŠ
Ředitelka školy seznámila školskou radu s úpravami provedenými ve Školním řádu CMcZŠ, ke
kterým došlo v souvislosti zavedení elektronické žákovské knížky (byla doplněna jako prostředek,
jímž jsou zákonní zástupci informování o prospěchu žáka). Další úprava se týkala kapitoly VIII.
Provoz a vnitřní režim školy, bod 1. Režim školy a docházka žáků do školy.
V pondělí začíná vyučování v 8:20 tzv. ranním kruhem. Pozdější začátek výuky je stanoven proto,
aby se žáci mohli zúčastnit školní mše v kostele sv. Augustina (účast na mši je dobrovolná). Z kostela
se žáci přesouvají dle pokynů vyučujících, kteří jsou pověřeni vykonáváním dohledu.
Poslední úprava se dotkla kapitoly XV. Klasifikační řád, bod 1. Zásady hodnocení průběhu a
výsledků hodnocení výchovy, vzdělávání a chování, a sice: Při absenci žáka v předmětu 30% a více
(dříve 40%) může vyučující navrhnout klasifikační zkoušku.

Ad 8) Diskuse
Diskuse se týkala vybudování sportovního areálu na pozemku za školou – v současné době probíhá
výběrové řízení na zhotovitele projektu, po jeho ukončení poskytne zřizovatel školy plány sportovního
areálu k nahlédnutí – pro rodiče, žáky i pedagogy (byl o to projeven zájem).
Ředitelka školy zodpověděla dotazy na situaci v třídě 4.C (změna TU, práce s integrovaným žákem).
Dále byla řešena možnost přihlašování a odhlašování obědů ve školní jídelně (dva dny předem – při
odhlašování v případě nemoci žáka nelze druhý den nemoci vyzvednout oběd a peníze propadají…).

Ad 9) Usnesení
1. Školská rada schválila program jednání.
2. Zhotovitelem zápisu byla určena Ing.Eliška Maršálková, Ph.D. a ověřovatelem Mgr. Hedvika Šebková.
3. Školská rada zvolila předsedkyní školské rady Mgr. Lenku Přikrylovou.
4. Školská rada schválila jednací řád školské rady s účinností od 15. 10. 2015.
5. Školská rada projednala volební řád do školské rady.
6. Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu CMcZŠ za školní rok 2014/2015.
7. Školská rada projednala a schválila změny Školního řádu CMcZŠ.
9. Školská rada uložila ředitelce školy, aby jednala s vedením školní jídelny (případně ředitelem
BIGY, které školní jídelnu provozuje) za účelem dosažení zkrácení lhůty na odhlašování obědů.
Předsedkyně ŠR Mgr. Lenka Přikrylová poděkovala všem přítomným za účast a jednání ukončila.

• Schválila: Mgr. Lenka Přikrylová, předsedkyně ŠR

Zapsala: Ing.Eliška Maršálková, Ph.D.
Ověřila: Mgr. Hedvika Šebková

V Brně 14. října 2015

