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Zápis z 3. řádné schůze 

Školské rady Základní školy Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizace 
konané dne 3. listopadu 2015 ve sborovně školy 

Zahájení jednání: 15:00 hod. 
Ukončení jednání:     16:30 
Přítomni: Mgr. Lenka Bálková, Mgr. Eva Břicháčková, Ing. Hana Jindrová , Tomáš 

Přibislavský, Mg. Marcela Štroblová, Zita Žaludová 
Hosté:Mgr. Ludmila Eliášová (přítomna projednání bodů 3/02. a 3/03.) 

Omluveni: 0 
Nepřítomni:   0 

Navržený program schůze 

3/01. Schválení programu schůze 
3/02. Chod a činnost školy(informace ředitelky školy) 
3/03. Přijímání žáků do 6. až 9. tříd, pravidla pro přijetí(informace ředitelky 

školy) 
3/04. Seznámení se zřizovací listinou školy 
3/05. Projednání rozpočtu školy na rok 2016 
3/06. Plán práce a termíny řádných schůzí Školské rady na školní rok 

2015/2016 
3/07. Dopis Školské rady rodičům–výzva k návrhům, připomínkám a podnětům 

k dění ve škole,k činnosti školy a Školské rady 
3/08. Náměty, připomínky, diskuze 

 
3/01. Schválení programu schůze 

Školská rada schvaluje navržený program schůze. 
 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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Usnesení bylo přijato. 
 

3/02. Chod a činnost školy (informace ředitelky školy) 

Diskuze:   Projeky:   "Výzva 56" a "Výzva 57" - vyčerpání do 31.12.2015 

"Výzva 56" - Šablony klíčových aktivit: 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění 
čtenářství a čtenářské gramotnosti. 2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. 3. Stínování 
(shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v 
zahraničí. 4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. 

"Výzva 57" -  Šablony klíčových aktivit: 1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni 
základní školy. 2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování 
technických dovedností  žáků základní školy. 3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních 
dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu. 4. 
Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém / německém / 
francouzském jazyce formou blended learningu. 

3.11. - Příprava k zápisu pro budoucí prvňáčky. 

7.11. - Klub rodičů : "Upíří stezka" 

10.11. - Hovorové hodiny. 

16.11. - Ředitelské volno. 

Návrh usnesení: 
Školská rada bere na vědomí informace ředitelky školy o chodu a činnosti školy. 
 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

3/03. Přijímání žáků do 6. až 9. tříd, pravidla pro přijetí (informace ředitelky 
školy) 

Diskuze:   Kritéria pro přijímání žáků na 2.stupeň ZŠ nejsou. Rodiče předkládají ředitelce školy 
písemnou  žádost o přijetí do dané třídy. Rozhoduje spádová oblast a počet žáků ve třídě (max. 
30). 

Návrh usnesení: 
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Školská rada bere na vědomí informace ředitelky školy o postupu a pravidlech při přijímání žáků 
II. stupně. 
 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

3/04. Seznámení se zřizovací listinou školy 

Diskuze:   Bez připomínek.  

Návrh usnesení: 
Školská rada bere na vědomí zřizovací listinu školy. 
 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

3/05. Projednání rozpočtu školy na rok 2016 

Diskuze:  Členové Školské rady byli seznámeni s rozpočtem ZŠ Heyrovského 32. 

 
Usnesení: 
Školská rada bere na vědomí rozpočet městské části Brno-Bystrc. 
 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

3/06. Plán práce a termíny řádných schůzí Školské rady na školní rok 2015/2016 

Diskuze:   Sjednocení termínů schůzek  Školské rady. 

 
Návrh usnesení: 

1. Školská rada bude při plnění povinností stanovených školským zákonem dbát na 
zvyšování důvěry, otevřenosti a vzájemné informovanosti mezi Školskou radou, 
vedením školy, rodiči a zákonnými zástupci a zřizovatelem. Veškeré doručené podněty 
projedná rada v nejkratším možném termínu. 
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2. Školská rada schvaluje konání svých řádných schůzí ve školním roce 2015/16 
v termínech 19. ledna 2016, 8. března 2016 a 14. června 2016. 

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

3/07. Dopis Školské rady rodičům – výzva k návrhům, připomínkám a podnětům 
k dění ve škole, k činnosti školy a Školské rady 

Diskuze:   Letáček o činnosti Školské rady bude zveřejněn v Bystrckých novinách. Dopis pro 
rodiče bude předán všem žákům ZŠ Heyrovského 32.  

Návrh usnesení: 

1. Školská rada schvaluje znění dopisu Školské rady rodičům a zákonným 
zástupcům žáků ZŠ Heyrovského 32 dle přílohy č. 1 tohoto bodu. 

2. Školská rada ukládá předsedkyni zajistit tisk a distribuci dopisu rodičům a 
zákonným zástupcům žáků ZŠ Heyrovského 32. 

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

3/08. Náměty, připomínky, diskuze 

Diskuze:  Bez připomínek. 

Hlasování: 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

Zapsala: Mgr. Marcela Štroblová, místopředsedkyně  

Ověřila: Ing. Hana Jindrová, předsedkyně 
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