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Zápis z 5. řádné schůze  

Školské rady Základní školy Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizace 
konané dne 26. dubna2016 ve sborovně školy 

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

Přibislavský, Mg. Marcela Štroblová, Zita Žaludová 

Hosté: Mgr. Ludmila Eliášová  
Omluveni: 0 
Nepřítomni: 0 

Navržený program schůze 

5/01. Schválení programu schůze 

5/02. Prohlídka venkovního školního areálu a prostranství před vstupy do školy 

5/03. Chod a činnost školy - informace ředitelky školy Školské radě 

5/04. Dotazy rodičů 

5/05. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. - výroční zpráva Základní školy 
Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizace jako povinného subjektu o své 
činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím – bude doplněno později 

5/06. Zápis do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2016/2017 – školské obvody spádových škol, 
údaje získané z elektronického zápisu a výhledová kapacita školy 

5/07. Hospodaření školy za rok 2015 

5/08. Změna Pravidel pro hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných MČ 
Brno-Bystrc 

5/09. Termín následující řádné schůze školské rady 

5/10. Náměty, připomínky, diskuze 
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5/01. Schválení programu schůze 

Diskuze: ------------------- 

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

5/02. Prohlídka venkovního školního areálu a prostranství před vstupy do školy 

Diskuze:  

Vzhledem k deštivému počasí byla prohlídka školního areálu přesunuta na další schůzku 
„Školské rady“. 

 

Usnesení: 
Bez usnesení. 
 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0              Zdržel se: 0 
 
Usnesení bylo přijato. 
 

5/03. Chod a činnost školy - informace ředitelky školy Školské radě 

Info ředitelky školy: 

- Inspekce BOZP (oprava madla u schodů do kotelny, oprava linolea u školní jídelny). 
- Učitelé pracují na novém „Školním vzdělávacím programu“. 

Diskuze:  

Kolik žáků se dostalo na střední školy? 
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Z 5. ročníků  bylo přijato 20 žáků a ze 7. ročníků bylo přijato 22 žáků. Do 29.4. 2016 budou počty 
přijatých dětí  ještě upřesněny. 

 
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. 
 

5/04. Dotazy rodičů 

 

Školská rada žádá ředitelku školy o poskytnutí následujících informací:  

1. Na základě jakého klíče rozhoduje vedení školy v tom daném školním roce 
o konání školy v přírodě a o ročnících, které se jí zúčastní? 

2. V Brněnském metropolitanu 4/2016 by na straně 8 zveřejněn text 
náměstkyně primátora Kláry Liptákové s názvem „Na kole do školy? Proč ne!“  
o tom, že město Brno zajistilo nabídku bezpečných stojanů na kola pro školy 
a že stojany mají být instalovány koncem května letošního roku. Zapojila se do 
tohoto projektu také ZŠ Heyrovského 32? 
 
 

Odpověď ředitelky školy ad dotaz č. 5/04.01 : 

Na školu v přírodě jezdí 2. a 5. třídy (rodiče platí ubytování a jídlo).  

 

Odpověď ředitelky školy ad dotaz č. 5/04.02  

ZŠ Heyrovského 32 se do projektu nezapojila, protože (dle slov paní ředitelky) na školu 
nabídka nepřišla. 

 

 

Diskuze:  ---------------------- 

 

 

Usnesení  

Školská rada bere na vědomí informace ředitelky školy k dotazům rodičů č. 5/04.01 
a č. 5/04.02. 
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Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0              Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

 

5/05. Výroční zpráva školy podle zákona č. 106/1999 Sb.  

Ředitelka školy nepředložila výroční zprávu na schůzi. 

Diskuze: --------------------- 

 

Návrh usnesení: 

Školská rada žádá ředitelku školy o předložení Výroční zprávu Základní školy Brno, 
Heyrovského 32, příspěvkové organizace o své činnosti v oblasti poskytování informací 
podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0              Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

5/06. Zápis do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2016/2017 – školské obvody spádových 
škol, údaje získané z elektronického zápisu a výhledová kapacita školy 

 
Informace ředitelky školy 

- Spádových žáků 138. 
- Do 1. ročníku nastoupí 78 žáků, otevírají se tři 1. třídy. 
- Příští školní rok budou mít všechny základní školy v Bystrci stejné datum zápisu 

do 1. ročníků. 

 

 

Diskuze 

Rodiče si podávají více přihlášek k zápisu do 1. tříd, potom je těžké zjistit, zda dítě do 
dané školy nastoupí, nebo nenastoupí. 

 

 



5|6 

Návrh usnesení 

Školská rada bere na vědomí informace ředitelky školy 

1. o počtu rozhodnutí o nepřijetí do 1. třídy ve školním roce 2016/2017 
a počtu odvolání proti těmto rozhodnutím s rozčleněním podle důvodu 
zamítnutí žádosti,  

2. o kapacitě školy na následujících 5 let, 
3. o návrzích školy na opatření zřizovatele na zajištění dostatečné kapacity 

školy do budoucna, 
4. hodnocení rozsahu školských obvodů spádových škol platných od 

1. 1. 2016 ředitelem školy. 

Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0              Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

5/07. Hospodaření školy za rok 2015 

Diskuze 

Školská rada byla seznámena s hospodařením školy za rok 2015. 

 

Bez usnesení 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0              Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

 

5/08. Změna Pravidel pro hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných MČ 
Brno-Bystrc 

 

Diskuze  ------------------- 

Návrh usnesení 

Školská rada bere na vědomí Pravidla pro hospodaření příspěvkových organizací MČ 
Brno-Bystrc pro základní školy, mateřské školy a školní jídelny schválená na 7/10. ZMČ 
Brno-Bystrc dne 13. 4. 2016. 

 
Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0              Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
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5/09. Termín následující řádné schůze školské rady 

 

Diskuze 

Termín další schůze upřesní předsedkyně ŠR mailem, během měsíce června. 

 

Usnesení 

Školská rada bere na vědomí předpokládaný termín své 6. řádné schůze. 

 

Hlasování: 
Pro: 6  Proti:  0              Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

 
5/10. Náměty, připomínky, diskuze 

Diskuze    

Byl vznesen dotaz,  zda se škola chce podílet na výrobě dárků pro jubilanty (seniory) 
v městské části Brno – Bystrc. 

Odpověď 

Paní ředitelka souhlasí v případě, že dostane k této akci podrobné  informace. 

 

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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