
Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, Brno 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

30.8.2013 
PŘÍTOMNI: 
 
Zástupci nezletilých žáků 

 pí Milena Levíčková 
 Mgr. Karel Plocek 
 MUDr. Štěpán Tuček 

Pedagogičtí pracovníci 

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

Zástupci jmenováni zřizovatelem 

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

Hosté: ředitelka školy Mgr. Pavlína Vojtěchová 

PROGRAM: 

1. Školní řád CMcZŠ 

2. Školní vzdělávací program -  Dodatek 3 

3. Školní pouť na Velehrad 

 
Předseda ŠR Mgr. Petr Kolář přivítal všechny přítomné a seznámil přítomné s programem jednání. 

 
 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ: 
 

Ad 1) Školní řád CMcZŠ 

- ředitelka školy seznámila členy školské rady se strukturou Školního řádu CMcZŠ, upozornila  

na podobu upravených částí školního řádu a uvedla důvody změn; 

- kapitola Obecných principů je dále rozvedena v následujících kapitolách, tj. Základní práva žáka  

a jeho zákonného zástupce a Povinnosti žáka a jeho zákonného zástupce, Pravidla vzájemných 

vztahů s pedagogickými pracovníky a Pravidla chování, Omlouvání nepřítomnosti žáka a jeho 

uvolňování; 

- Provoz a vnitřní režim školy zahrnuje režimová opatření školy a docházku žáků do školy, Režim při 

akcích mimo školu; 

- další části školního řádu jsou věnovány zaměstnancům školy, školnímu poradenskému pracovišti, 

žákovskému parlamentu a školní družině; 

- bezpečnost žáků a zaměstnanců školy je ošetřena v kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, 

ochrana před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  

a Zacházení s majetkem školy ze strany žáků; 

- školní řád obsahuje v závěru Klasifikační řád; 
 

Školní řád vzejde v platnost od nového školního roku 2013/2014, bude předložen ke schválení ped. radě. 

 

Školní řád CMcZŠ byl školskou radou jednomyslně schválen. 

 

Ad 2)  Školní vzdělávací program -  Dodatek 3 

 

Na základě upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který nabývá účinnosti 

od 1. 9. 2013 došlo k úpravě  Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání CMcZŠ, změny jsou 

zahrnuty v Dodatku č.3. 



 

Změny jsou zapracovány do vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, 

Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk  

a jeho zdraví, Člověk a svět práce.  

 

Školská rada byla s dokumentem seznámena, přijala ho bez připomínek.  

 

Ad 3) Celoškolní pouť na Velehrad proběhla 10. května. Ohlasy na tuto akci jsou pozitivní. 

 
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 30. srpna 2013 


