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Zápis z jednání školské rady dne 18. května 2022 

 

 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání 

2. Hlasování o funkci zapisovatele 

3. Vyjádření se k návrhu rozpočtu hospodaření na rok 2022 

4. Podněty a diskuse 

5. Různé 

 

 

Přítomni: 

Zástupci zřizovatele:  

Mgr. Ludmila Kadlčíková  

Mgr. Hana Vlčková 

Zástupci za rodiče: 

Mgr. Zuzana Benešová 

Mgr. Klára Homolová 

Lukáš Tuček, DiS. 

Zástupci pedagogických pracovníků: 

Mgr. Andrea Navrátilová 

Mgr. Zdenka Nováková 

Host: 

ředitelka školy Mgr. Pavlína Vojtěchová 

 

  

Průběh jednání: 

 

Ad. 1. Schválení programu jednání 

Předsedkyně Školské rady (ŠR) Mgr. Andrea Navrátilová seznámila přítomné členy školské rady 

s programem jednání.  

Ad. 2. Hlasování o funkci zapisovatele a ověřovatele 

Předsedkyně ŠR dala hlasovat o funkci zapisovatele a funkci ověřovatele. Zapisovatelem se stala 

Mgr. Zdenka Nováková. 

 



                                     
 

 

Telefon: 543 425 210 KB Brno - město   

Email: skola@cmczs.cz č.ú.: 1585747621/0100   

Web: www.cmczs.cz IČ:   00402443  Lerchova 65, 602 00 Brno 

 

Ad. 3. Vyjádření se k návrhu rozpočtu hospodaření na rok 2022 

Ředitelka školy představila členům rady návrh rozpočtu hospodaření školy na rok 2022 a členové ŠR 

se k rozpočtu vyjádřili souhlasně. 

 

Ad. 4. Podněty a diskuse 

Následovala diskuse na základě podnětů a aktuálních témat. Ze strany zástupců za rodiče zazněl 

podnět nad otázkou obnovitelných zdrojů a pořízení solárních panelů v budově školy. Možnosti a 

podrobnější potřebné informace se nabídla zajistit paní Mgr. Zuzana Benešová. 

Zástupci za rodiče vyjádřili ŠR spokojenost s výukou předmětů, kde se využívá tvořivost a fantasie 

žáků a nespokojenost v otázce „testů“ - písemných prací žáků v některých předmětech na 2. stupni 

ZŠ, a to konkrétně s velkým množstvím testů psaných v jeden den, obsahově se jim zdají některé 

testy náročné, přáli by si, aby se s napsanými testy lépe pracovalo (zpětná vazba, práce s chybou). 

Téma bylo prodiskutováno, zástupci pedagogických pracovníků předají informace ostatním 

zaměstnancům školy. 

Dle podnětu zástupců za rodiče byla vedena diskuse také o školou užívaném programu edookit. 

Zástupci rodičů poukázali na někdy příliš velké množství informací, které se k nim prostřednictvím 

systému dostávají (zvláště pokud jej mají jako aplikaci v mobilním telefonu nebo mají více dětí ve 

škole); některé informace jsou třeba i nadbytečné (informace ke kroužku, který žádné z jejich dětí 

nenavštěvuje). Současně prostřednictvím tohoto systému dostávají od školy informace (např. 

známky) velmi rychle. Probrala se úskalí vyslovená z pohledu zástupců za rodiče; celkově je se  

systémem edookit vyjádřena spokojenost. Informace ohledně nadbytečných zpráv v edookitu bude 

předána IT pracovníkovi školy. 

 

Ad. 6. Různé 

Termín příštího setkání ŠR je 31.8.2022 v 17:00 hod. v budově školy. 

 

Předsedkyně ŠR Mgr. Andrea Navrátilová poděkovala všem přítomným za účast a jednání ukončila. 

 

 

V Brně dne 18.5.2022 

Zapsala:         Ověřila: 

 

 

Mgr. Zdenka Nováková       Mgr. Hana Vlčková 

 


