
 

 

ŠKOLSKÁ RADA ZŠ HEYROVSKÉHO 32 

 BRNO-BYSTRC 

Zápis z řádného zasedání č. 2 

Brno, 15. 5. 2012 
 

 

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

Mgr. Eva Břicháčková 

Omluveni:  Mgr. Petr Fedor, Ing. Jana Benešová 

  

Hosté: 

  

 

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 15:00 hodin v prostorách ZŠ 

Heyrovského 32, Brno-Bystrc (dále jen ZŠ) 

 

2.  KONTROLA  ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ 

 

 Veškeré úkoly byly splněny, vč. vybavení WC dívek na II. stupni - zásobníky na toaletní 

papír a akce mezi rodiči, pro získání souhlasu, s používáním emailových adres, pro 

komunikaci s klubem rodičů při ZŠ  

 

3.   INFORMACE  Z ČINNOSTI  ZŠ 

 

 Mgr. Lenka Bálková a Mgr. Eva Břicháčková podaly zprávu o aktuálním dění ve škole a 

přípravách na konec školního roku. Zástupci školy poděkovali klubu rodičů za zásobníky na 

toaletní papír, pro dívky na II. stupni.   

 

 Zvlášť bylo prodiskutováno: 

- škola v rámci připojení se k „Brněnským dnům bez úrazu“ pořádá pro obyvatele 

ÚMČ Brno – Bystrc v prostorách školy besedy 28. 5. 2012 „Nebezpečí úrazů 

v emoční rovině“ – kyberšikana, 30. 5. 2012 „Vliv návykových látek na úrazovost 

dětí“, 4. 6. 2012 „Poruchy příjmu potravin“  



- prodloužení projektu ZŠ “Kniha dětem“ do konce května. Projekt je zaměřen na 

podporu čtenářství žáků na ZŠ  

- aktuálně na škole probíhají soutěže v deskových hrách, které škola získala pro své 

žáky 

- v rámci bezpečnosti (ochrana žáků, učitelů a odložených věcí ve škole) Školská rada 

jednomyslně doporučuje škole, aby v dopoledních hodinách byla škola uzamčena a 

vstup do školy byl zajištěn, až po ohlášení se přes el. zámek.   

 

 

4.    INFORMACE  Z KLUBU RODIČŮ ZŠ HEYROVSKÉHO 

 

 Ing. Máša informoval o aktuálním dění v klubu rodičů. Zvlášť s důrazem na: 

- přípravy dne pro rodiny s dětmi, který se bude konat 9. 6. 2012 v Brně Bystrci  

- klub rodičů ŽS podporuje projekt přírodní učebny a je ochoten za určitých podmínek 

se na tomto projektu podílet. Je ochoten částečně tento projekt financovat a má i 

přislíbené investiční peníze v rámci projektu s městem Brnem pro výstavbu altánu 

(přírodní učebny) 

- Výtvarná soutěž, kterou klub pořádá ve spolupráci se ZŠ, bude na žádost ZŠ 

posunuta do 8. 6. 2012, následně budou práce vyhodnoceny (prezentace bude i 

v rámci akce dne pro rodiny s dětmi) a vyhlášení 2. ročníku bude dle dohody se ZŠ, 

klubem rodičů ZŠ a panem starostou ÚMČ Brno-Bystrc, který převzal nad soutěží 

záštitu dohodnut v průběhu měsíce června v dopoledních hodinách v ZŠ. 

- klub rodičů chystá poděkování žákům 9 třídy, kteří letos školu opouštějí za vybrané 

členské příspěvky 

 

5. DISKUSE  

      

 Byl předán souhrnný materiál vypracován klubem rodičů (cca umístění, velikost přírodní 

učebny, otázky, které je zapotřebí vyjasnit) k projektu přírodní učebny. Byl dohodnut postup 

pro zjištění, zda je možné stavbu realizovat. Mgr. Bálková byla pověřena získáním informací 

o projektu na stavebním úřadě. V nejbližším čase by se měla sejít skupina pověřených 

zástupců ZŠ a klubu rodičů, která bude na projektu spolupracovat a bude, dle možností 

realizovat záměr. Školská rada jednomyslně vítá tuto aktivitu a doporučuje projekt za 

předpokladu, že bude zajištěno předem financování stavby (altánu, přírodní učebny). 

 Na webu klubu rodičů ZŠ budou propagovány akce na ZŠ v rámci připojení se školy k 

„Brněnským dnům bez úrazu“ 

 Byl předložen návrh plánu práce Školské rady pro volební období, vč. stanovení termínu 

společných jednání. Byl podán nový návrh Jednacího řádu Školské rady. Tyto materiály jsou 

přílohou zápisu a budou schvalovány na srpnovém zasedání Školské rady. Případné 

připomínky zašlou členové na email: vojtechmasa@seznam.cz   

 Ing. Vladislav Pokorný prověří možnost, zda by ÚMČ Brno Bystrc, odměnila odcházející 

žáky ZŠ, jak tomu bylo zvykem v minulosti, darem (např. knížka o Bystrci) 

 Byla prodiskutována možnost a požadavek, zda by na webových stránkách ZŠ mohla být 

zmíněna ŠR, zápisy ze ŠR, Jednací řád, Plán práce a možnost dotazu na ŠR 

 

 

 

 

 

 

mailto:vojtechmasa@seznam.cz


 

6.  STANOVENÍ  ÚKOLŮ ŠKOLSKÉ RADY PRO  DALŠÍ  OBDOBÍ  

 

 Seznámit se s návrhem plánu práce a Jednacím řádem a případné připomínky zaslat 

elektronicky, aby mohl být materiál schválen, či projednán na srpnovém zasedání Školské 

rady 

 Sledovat vývoj projektu přírodní učebny na ZŠ. Mgr. Bálková zajistí informaci na Stavebním 

úřadě ÚMČ Brno-Bystrc, zda a za jakých podmínek je možné učebnu (altán) realizovat 

 Ing. Pokorný prověří, zda ÚMČ obdaruje odcházející žáky 9 třídy a sdělí tuto informaci 

zástupci ZŠ 

 Prověřit možnost odkazu na Školskou radu na webových stránkách školy 

 V návaznosti na plán práce, požádat paní ředitelku ZŠ o účast, na jednáních Školské rady 

 

 

Termín příštího řádného zasedání Školské rady ZŠ (srpen) bude upřesněn, na základě e-mailové 

komunikace, mezi členy Školské rady, v červnu 2012.   

 

 

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

 

         

         


