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Zápis z 11. schůze  

Školské rady Základní školy Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizace 

konané dne 29. ledna 2019 ve sborovně školy 

Zahájení jednání: 15:00 hod. 

 

Přítomni: Mgr. Lenka Bálková, Mgr. Eva Břicháčková, Ing. Hana Jindrová, 

Tomáš Přibislavský 

Hosté: Mgr. Ludmila Eliášová 

Omluveni: Zita Žaludová, Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. 

 

Návrh programu jednání 

11/01.  Schválení programu schůze 

11/02.  Stanovisko k vyhlášení konkurzního řízení na ředitele školy 

11/03.  Návrhy na ocenění pedagogických pracovníků škol zřizovaných statutárním 

městem Brnem a městskými částmi u příležitosti Dne učitelů v  roce 2019 

11/04.  Chod a činnost školy - informace ředitelky školy Školské radě 

11/05.  Náměty, připomínky, diskuze 

 

V okamžiku zahájení schůze byli přítomni čtyři členové Školské rady. Předsedkyně 

Školské rady a současně předsedající schůze Ing. Hana Jindrová prohlásila schůzi za 

usnášeníschopnou. 
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11/01. Schválení programu schůze 

Diskuze: 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
 
Usnesení: 
Školská rada schvaluje navržený program schůze. 
 
Hlasování 
Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 0  Přítomni: 4 
Usnesení bylo přijato. 

11/02. Stanovisko k vyhlášení konkurzního řízení na ředitele školy 

Diskuze:  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

Usnesení: 

Školská rada nepožaduje vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele 

Základní školy Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizace ani odvolání 

Mgr. Ludmily Eliášové z tohoto pracovního místa. 

 
Hlasování 
Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 0  Přítomni: 4 
Usnesení bylo přijato. 
 

11/03. Návrhy na ocenění pedagogických pracovníků škol zřizovaných 

statutárním městem Brnem a městskými částmi u příležitosti Dne 

učitelů v  roce 2019 

Diskuze:  
Jiný návrh usnesení nebyl předložen. 

Usnesení: 

1. Školská rada Základní školy Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizace navrhuje 
Magistrátu města Brna, odboru školství, mládeže a tělovýchovy ocenit u příležitosti Dne 
učitelů 2019 tyto pedagogické pracovníky: 

- paní Mgr. Karlu Prátovou - za výchovně vzdělávací práci, za autorství učebnic 
„Procvičujeme češtinu v 6. ročníku“ a „Procvičujeme češtinu v 7. ročníku, Čtení 
s porozuměním“, za spoluautorství učebnic jazyka českého pro základní školy 
„Český jazyk 6, Čtení s porozuměním“ a „Český jazyk 7, Čtení s porozuměním“ 
a učebnice dějepisu pro základní školy „Dějepis 7 - Dějiny středověku a počátku 
novověku, Čtení s porozuměním“, které využívají moderní metodu činnostního 
vyučování, za bezproblémový a individuální přístup ke všem  dětem, za 
nadstandartní aktivity v jazyce českém a dějepise, za pomoc žákům v přípravě na 
vyučování, za neustálé sebezdokonalování a sebevzdělávání, za přínos pro 
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výchovu a vzdělávání dětí na druhém stupni základní školy, dle přílohy č. 1 
tohoto bodu, 
 

- paní Mgr. Denisu Böhmovou - za citlivý a téměř mateřský přístup k dětem 
v 1. a 2. ročníku základní školy, za věnování se žákům s  maximální péčí a zájmem, 
s důrazem na individuální potřeby každého z nich, díky tomu si s dětmi umí 
vytvořit fungující vztah, nezbytný pro příznivé prostředí, motivující k růstu 
a překonávání hranic, za nové přístupy a neustálé sebevzdělávání, dle přílohy č. 2 
tohoto bodu, 
 

- paní Zdeňku Janouškovou - za výjimečně pozitivní vztah k dětem, který dokáže 
přirozeně projevovat, za mimořádnou empatii, díky které se jí daří mezi dětmi 
navozovat příznivou atmosféru a vytvářet prostředí pro otevřenou a partnerskou 
komunikaci, za mimořádné dovednosti v mnoha zájmových oblastech a její 
schopnost v těchto oblastech děti vést, podněcovat je a rozvíjet jejich schopnosti, 
za vynikající pedagogické a organizační vedení školní družiny, za příkladné 
uplatňování pedagogických metod v každodenní výchovné práci, za mimořádnou 
píli, se kterou se i na vrcholu své pedagogické kariéry dál soustavně vzdělává 
a nové poznatky zařazuje do své praxe, za neutuchající elán, se kterým zajišťuje 
pestrou mimoškolní zájmovou činnost pro děti ve školní družině, za vedení 
zájmových kroužků, za organizaci nepřeberného počtu akcí školní družiny, za 
iniciativu a organizaci spolupráce s domovy pro seniory, Klubem rodičů a přátel 
ZŠ Heyrovského 32, z.s. a dalšími organizacemi, dle přílohy č. 3 tohoto bodu. 
 

2. Školská rada pověřuje předsedkyni Ing. Hanu Jindrovou k podání žádosti o schválení 
návrhu dle bodu 1 tohoto usnesení zřizovatelem školy. 

Hlasování: 
Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 0  Přítomni: 4 
Usnesení bylo přijato. 
 

11/04. Chod a činnost školy - informace ředitelky školy Školské radě 

Bez usnesení. 

 

11/05. Náměty, připomínky, diskuze 

Bez usnesení. 

 

Zapsala: Ing. Hana Jindrová, předsedkyně 



 

Školská rada Základní školy Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizace 

 

 

Příloha č. 1 k bodu 11/03. schůze  

konané dne 29. 1. 2019 

 

 

Návrh 

 

na ocenění pedagogického pracovníka statutárním městem Brnem  

u příležitosti Dne učitelů v  roce 2019 

 

v II. kategorii 

Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost  

 

pro 

 

paní Mgr. Karlu Prátovou, 
 

která působí 20 let jako učitelka II. stupně  

v současné době v Základní škole Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizaci 

 

za výchovně vzdělávací práci, za autorství učebnic „Procvičujeme češtinu v 6. ročníku“ 

a „Procvičujeme češtinu v 7. ročníku, Čtení s porozuměním“, 

za spoluautorství učebnic jazyka českého pro základní školy „Český jazyk 6, Čtení 

s porozuměním“ a „Český jazyk 7, Čtení s porozuměním“ a učebnice dějepisu pro 

základní školy „Dějepis 7 - Dějiny středověku a počátku novověku, Čtení 

s porozuměním“, které využívají moderní metodu činnostního vyučování,  

za bezproblémový a individuální přístup ke všem  dětem, za nadstandartní aktivity 

v jazyce českém a dějepise, za pomoc žákům v přípravě na vyučování, za neustálé 

sebezdokonalování a sebevzdělávání, za přínos pro výchovu a vzdělávání dětí na 

druhém stupni základní školy. 

 

Ocenění paní Mgr. Karly Prátové u příležitosti Dne učitelů v roce 2019 navrhuje také 

vedení základní školy. 



 

Školská rada Základní školy Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizace 

 

 

Příloha č. 2 k bodu 11/03. schůze  

konané dne 29. 1. 2019 

 

 

Návrh 

 

na ocenění pedagogického pracovníka statutárním městem Brnem  

u příležitosti Dne učitelů v  roce 2019 

 

v II. kategorii 

Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost 

 

pro 

 

paní Mgr. Denisu Böhmovou, 
 

která působí 20 let jako učitelka I. stupně,  

v současné době v Základní škole Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizaci, 

 

 

za citlivý a téměř mateřský přístup k dětem v 1. a 2. ročníku základní školy,  

za maximální péči a zájem věnovaný žákům, s důrazem na individuální potřeby každého 

z nich, za empatii a umění utvářet s žáky fungující vztahy, nezbytné pro příznivé 

prostředí, motivující k růstu a překonávání hranic, za nové přístupy  

a neustálé sebevzdělávání. 

 

Ocenění paní Mgr. Denisy Böhmové u příležitosti Dne učitelů v roce 2019 navrhuje také 

vedení základní školy. 

 

 



 

Školská rada Základní školy Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizace 

 

 

Příloha č. 3 k bodu 11/03. schůze  

konané dne 29. 1. 2019 

 

Návrh 

na ocenění pedagogického pracovníka statutárním městem Brnem  

u příležitosti Dne učitelů v  roce 2019 

 

v II. kategorii 

Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost 

pro 

paní Zdeňku Janouškovou, 
 

která působí tři desetiletí jako vedoucí vychovatelka školní družiny,  

v současné době v Základní škole Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizaci, 

 

za výjimečně pozitivní vztah k dětem, který dokáže přirozeně projevovat,  

za mimořádnou empatii, díky které se jí daří mezi dětmi navozovat příznivou atmosféru 

a vytvářet prostředí pro otevřenou a partnerskou komunikaci, 

za mimořádné dovednosti v mnoha zájmových oblastech a její schopnost v těchto 

oblastech děti vést, podněcovat je a rozvíjet jejich schopnosti, 

za vynikající pedagogické a organizační vedení školní družiny,  

za příkladné uplatňování pedagogických metod v každodenní výchovné práci, 

za mimořádnou píli, se kterou se i na vrcholu své pedagogické kariéry dál soustavně 

vzdělává a nové poznatky zařazuje do své praxe, 

za neutuchající elán, se kterým zajišťuje pestrou mimoškolní zájmovou činnost pro děti 

ve školní družině, za vedení zájmových kroužků, za organizaci nepřeberného počtu akcí 

školní družiny, za iniciativu a organizaci spolupráce s domovy pro seniory, Klubem 

rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, z.s. a dalšími organizacemi. 

 

Ocenění paní Zdeňky Janouškové u příležitosti Dne učitelů v roce 2019 navrhuje také 

vedení základní školy. 
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