
Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, Brno 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

31.8. 2016 
PŘÍTOMNI: 
 
Zástupci nezletilých žáků 

 Ing.Eliška Maršálková,Ph.D. 

 MUDr. Miriam Němečková 
 MUDr. Štěpán Tuček 

Pedagogičtí pracovníci 

 Mgr. Andrea Navrátilová 
 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. volba předsedy školské rady, 

3. změny ve školním řádu, 

4. různé. 

 
 
 
 
.  

 
 
PRŮBĚH JEDNÁNÍ: 
 

Ad 1) Schválení programu jednání 

Školská rada schválila navržený program jednání.  

 

Ad2) Volba nového předsedy Školské rady 
Vzhledem k tomu, že odešla paní učitelka Mgr. Lenka Přikrylová, z řad pedagogických 

pracovníků doplnila členy Mgr. Andrea Navrátilová. Předsedkyní Rady byla jednohlasně 

zvolena Mgr. Hana Zavadilová. 

 

Ad 3) Změny ve školním řádu 

Paní ředitelka Mgr. Pavlína Vojtěchová informovala o změnách ve Školním řádu. 

Od letošního roku má žákovský Parlament právo se obracet se svými podněty na Školskou 

radu.  

Dojde k posunu zápisu do 1. tříd. 

Zákaz používání mobilních telefonů ve škole i o přestávkách (děti hrají hry, neodpočinou si, 

nestihnou svačinu, toaletu…). V případě nutnosti použít telefon mohou porosit vyučující o 

dovolení zatelefonovat. Rodiče mohou nechat vzkaz na vrátnici nebo vyučujícímu v kabinetě. 

Vyučování začíná v 8:00 (posun 5 minut), v pondělí 8:50 po ranní mši (mše začíná 8:00), 

došlo k drobné změně velké přestávky, dle pokynu inspekce je možné spojení hodin 

(odpolední vyučování). Dále paní ředitelka informovala o úpravě školského vzdělávacího 

programu, integrovaných žácích. 

 

 

 

 

Ad4) Různé 



Školská rada poprosila paní ředitelku o zajištění dodání informace na web ohledně 

odhlašování obědů.  

Informace týkající se doplňování známek z jednotlivých předmětů:  

Známky z jednotlivých předmětů by měly být dodány do systému do 14 dnů. 

Žáci musí dbát na hygienu vzhledem k rozšíření žloutenky v jihomoravském kraji. 

Dále paní ředitelka informovala o dni církevních škol, který proběhne 21.9. 

Škola je zapojena do mezinárodního testování žáků 5. a 9. tříd. 

18. 11. 2016 bude ředitelské volno. 

Došlo k personální změně – nový školník 

Sestra Františka informovala o průběhu dokončování školního hřiště. 

 

 

 

Ad 9) Usnesení 

1. Školská rada schválila program jednání.  

2. Byla zvolena nová předsedkyně ŠR. 

3. ŠR vzala na vědomí změny ve školním řádu . 

4. Další schůzka se koná 12.10. v 17:00. 

 

 

 

 

Předsedkyně ŠR Mgr. Hana Zavadilová poděkovala všem přítomným za účast a jednání ukončila. 

 

 Schválila: Mgr. Hana Zavadilová, předsedkyně ŠR Zapsala: Ing.Eliška Maršálková,Ph.D. 
 

          

Ověřila: Mgr. Hedvika Šebková 

V Brně dne 31.8. 2016 


