
Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, Brno 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

20.6. 2016 
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. Informace o výsledku ČŠI 

3. Různé a diskuse 

4. Přijetí usnesení 

 

 
 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ: 

 

Ad 1) Schválení programu jednání 

Školská rada schválila navržený program jednání.  

 

Ad2)   Informace o výsledku ČŠI 
Ředitelka školy Mgr. Pavlína Vojtěchová seznámila členy školské rady s výsledky České Školní 

inspekce.Závěry inspekce: 

Zásadní klady  
- vstřícné klima na celé škole, 

- výuka matematiky na I. stupni ZŠ,  

- činnostní charakter výuky přírodovědných předmětů na II. stupni ZŠ,  

- podpora výuky cizích jazyků.  

Návrhy na zlepšení (udržení) stavu - zaměřit se na častější kontrolu žákovských písemností, - vést 

žáky ke vzájemnému hodnocení a sebehodnocení, - zadávat diferencované úkoly a výuku více 

prokládat kooperativními a činnostními metodami učení.  

Hodnocení vývoje od posledního inspekčního hodnocení v roce 2009 došlo ke změně ředitelky školy 

a k navýšení počtu žáků. K výraznému posunu došlo v odborné kvalifikovanosti pedagogů a v oblasti 

materiálního zabezpečení. Zlepšilo se klima ve škole, a tím se zkvalitnily podmínky pro vzdělávání 

žáků. 

 
Ad3)  Diskuse  

Předsedkyně ŠR Mgr. Lenka Přikrylová odchází na jiné pracoviště, místo ní navržena Mgr. 

Navrátilová, která se zúčastní příští školské rady plánované na 31.8. 2016, kde proběhne volba nového 

předsedy ŠR. 

Ředitelka školy Mgr. Pavlína Vojtěchová informovala o plánovaném posunu začátku vyučování na 

8:00 a zrušení ranního kruhu. Vzhledem k těmto změnám ve školním řádu se ŠR sejde před začátkem 

nového školního roku a to 31.8. 2016 v 17:00, kde bude projednáno jeho schválení. Dále pak paní 

ředitelka informovala  o rozloučení  se s panem farářem Tomášem Koumalem, který je povolán na 

Petrov.  



Školská rada vzala na vědomí informaci o změně třídního učitele v 1.B, důvody změny paní ředitelka 

vysvětlila. 

Sestra Františka informovala o průběhu výstavby školního hřiště. 

 

 

Ad 4) Usnesení 

1. Školská rada schválila program jednání.  

2. ŠR vzala na vědomí zprávu o školní inspekci a informace o plánovaných změnách 

3. ŠR vyslovila velkou pochvalu paní ředitelce za vzorné vedení školy a za práci celého 

kolektivu.  

 

 

 

 

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 dne 20.6. 2016 


