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Zápis z jednání školské rady dne 31. srpna 2022 

 

 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení změn ve  Školním řádu CMcZŠ 

3. Podněty a diskuse 

4. Různé 

 

 

Přítomni: 

Zástupci zřizovatele:  

Mgr. Ludmila Kadlčíková  

Mgr. Marie Jeřábková 

Mgr. Hana Vlčková 

Zástupci za rodiče: 

Mgr. Zuzana Benešová 

Mgr. Klára Homolová 

Lukáš Tuček, DiS. 

Zástupci pedagogických pracovníků: 

PhDr. Klára Chlupová 

Mgr. Andrea Navrátilová 

Mgr. Zdenka Nováková 

 

  

Průběh jednání: 

 

Ad. 1. Schválení programu jednání 

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

s programem jednání a ti jednohlasně program schválili. 

 

Ad. 2. Schválení změn ve Školním řádu CMcZŠ 

Zástupci rodičů podali návrh minimálních úprav u dvou změn, které se měly ve školním řádu 

potvrdit Školskou radou. V takovém znění byl Školní řád Školskou radou jednohlasně schválen.  
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Ad. 3. Podněty a diskuse 

Mgr. Benešová přednesla další návrhy ke změně ve stávajícím Školním řádu - písemně předá 

ředitelce školy.  

Znovu otevřena otázka funkčnosti mailu na Školskou radu - p. Tuček se přihlásil o zařízení. 

Zpětná vazba z minulého setkání ŠR k testům u dětí na 2. stupni - zástupci pedagogů školy sdělili 

současná nastavená pravidla na škole: testy jsou hlášeny předem, v jednotlivých předmětech jsou 

předem dány podmínky pro hodnocení žáků, žáci mají na vyžádání možnost opravy testu. Zástupci 

rodičů zajímala otázka možnosti známku si opravit; navrhují vytvořit (např. za půl roku) statistiku, 

vyhodnocení zájmu o tyto opravné testy. Zástupci rodičů opět dali k diskusi snížení počtu 

písemných prací pro žáky v jeden den. 

Zástupci rodičů se vyjádřili k obsahu předmětu Informatika - namísto hardwaru a vstupních a 

výstupních zařízení PC by uvítali více kritické práce s informacemi; zástupci pedagogů předali 

informace o směřování školy v následujících letech z hlediska posílení informatiky a její náplně. 

 

Ad. 4. Různé 

Termín příštího setkání ŠR je 12.10.2022 v 17:00 hod. v budově školy. Na programu bude schválení 

výroční zprávy.  

 

Mgr. Ludmila Kadlčíková informovala školskou radu o změně - za zřizovatele bude od příštího 

setkání nově členem místo Mgr. Kadlčíkové provinční představená Mgr. Ludmila Šimšíková 

z důvodu současného střetu funkcí  Mgr. Ludmily Kadlčíkové (od 1.9.2022 pedagogický pracovník na 

CMcZŠ). 

 

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

 

 

V Brně dne 31.8.2022 

Zapsala:         Ověřila: 

Mgr. Zdenka Nováková       Mgr. Hana Vlčková 

 

 

 

 

Předseda Školské rady: 

Mgr. Andrea Navrátilová 


