
 

 

ŠKOLSKÁ RADA ZŠ HEYROVSKÉHO 32 

 BRNO-BYSTRC 

Zápis z řádného zasedání č. 4 

Brno, 8. 11. 2012 
 

 

 
Přítomni:  Ing. Vojtěch Máša, Ing. Vladislav Pokorný CSc., Mgr. Lenka Bálková,  

Mgr. Eva Břicháčková, Mgr. Petr Fedor, Ing. Jana Benešová  

Omluveni:   

  

Hosté: 

  

Mgr. Ludmila Eliášová 

PROGRAM: 

1. Zahájení 

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3. Informace z činnosti ZŠ 

4. Informace z klubu rodičů ZŠ Heyrovského 

5. Diskuse  

6. Stanovení úkolů Školské rady, pro další období 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

 Zasedání Školské rady zahájil Ing. Vojtěch Máša v 17:00 hodin v prostorách ZŠ 

Heyrovského 32, Brno-Bystrc (dále jen ZŠ). 

 

2.  KONTROLA  ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ 

 

 Veškeré úkoly byly splněny 

 

3.   INFORMACE  Z ČINNOSTI  ZŠ 

 

 Mgr. Lenka Bálková, Mgr. Eva Břicháčková a Mgr. Ludmila Eliášová, podaly zprávu o 

aktuálním dění ve škole a připravovaných akcích pro žáky ZŠ. Zástupci školy poděkovali 

klubu rodičů za spolupráci. 

 Mimo jiné bylo projednáno: 

- využití nabídky a spolupráce s panem Mgr. Fedorem – dějepis na 2. stupni. 

- rozšíření členské základny Klubu rodičů, využití termínu tř. schůzek 20. 11. 2012 

- propojení Klubu a školy v souvislosti s aktivitami – deskové hry, (zástupci Klubu 

rodičů v ŠR zjistí, jaké jsou možnosti odměn do soutěží školy od Klubu rodičů) 

 

 

 

 



 Akce pro školní rok 2012/2013 – návrh spolupráce s klubem rodičů 

- VV soutěž – únor 

- Den Země – duben 

- Den bez úrazu – květen 

- Brno – zdravé město – září 2013-šk. rok 2013/2014   

 

 

4.    INFORMACE  Z KLUBU RODIČŮ ZŠ HEYROVSKÉHO 

 

 Ing. Máša a Ing. Benešová informovali o aktuálním dění v klubu rodičů. Zvlášť s důrazem 

na začátek školního roku a malou aktivitu rodičů některých tříd 

 Zpráva o postupu prací na stavbě altánu, termín dokončení ½ listopadu 

 

 

5. DISKUSE  

      

 Diskuze o kvalitě autobusů při přepravě dětí (šk. výlety, školy v přírodě) 

 Stížnosti od některých rodičů při platbách ve šk. jídelně na začátku školního roku – dřívější 

informovanost rodičů, jak a kam platit úhrady 

 Nástěnka Klubu rodičů se zprávami ke vchodu školy  

 Poskytnuty informace o zničeném plotě na hřišti – v reklamačním řízení, požadována oprava 

zdarma 

 Námět k provázanosti VV kroužku s deskovými hrami 

 

 

 

6.  STANOVENÍ  ÚKOLŮ ŠKOLSKÉ RADY PRO  DALŠÍ  OBDOBÍ  

 

 Ing. Máša navrhne umístění nástěnky u vchodu a vše individuálně prodiskutuje s Mgr. 

Eliášovou 

 Zástupci klubu rodičů zjistí, jaké jsou možnosti odměn, do soutěží školy od Klubu rodičů 

 

Termín příštího řádného zasedání Školské rady ZŠ bude 26.2.2013 v 17 hod v ZŠ Heyrovského.   

 

 

Zapsala: Mgr. Lenka Bálková                           Schválil: Ing. Vojtěch Máša 

 

         

         


