
 

 

ŠKOLSKÁ RADA ZŠ HEYROVSKÉHO 32 

 BRNO-BYSTRC 

Zápis z řádného zasedání č. 5 

Brno, 26. 02. 2013 
 

 

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

Mgr. Eva Břicháčková, Ing. Jana Benešová  

Omluveni:  Ing. Vladislav Pokorný, Mgr. Petr Fedor, 

  

Hosté: 

  

Mgr. Ludmila Eliášová 

PROGRAM: 

1. Zahájení 

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3. Informace z činnosti ZŠ Heyrovského 

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.  

 Mimo jiné bylo projednáno: 

- Termín akce „Brněnské dny bez úrazu“, konaný v prostorách ZŠ 

- Výtvarná soutěž, která probíhá ve škole 

- Organizace školy v přírodě 

- Výstavba přírodní učebny, která bude součástí školy 

- Ve škole nejsou závažnější problémy s chováním žáků a učitelský sbor je 

stabilizovaný 

- Podány informace ředitelkou školy k chystané rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ, 

probíhají jednání s obcí. Podpora ZŠ Heyrovského ze strany obce. 



- Základní škola Heyrovského 32 chce společně s dětmi a jejich rodiči prověřit, jestli je 

v Bystrci na ulicích bezpečno. Až do konce dubna tak školáci z Heyrovského 32 

zaznamenávají do map Bystrce místa, kde se musí kvůli silničnímu provozu 

pohybovat s opatrností, ale taky ta, která naopak považují za zcela bezpečná. 

- Už v úterý 9. dubna se v základní škole Heyrovského 32 otevře další Heyrna. Úplní 

začátečníci i zkušenější hráči sem můžou přijít strávit napínavé odpoledne nad 

deskovými hrami. 

- Základní škola Heyrovského 32 organizuje další z pravidelných sběrů papíru. Až 

bude peněz za starý papír dost, škola za ně, jak si přály děti, pořídí na chodby další 

stolní fotbálek, nebo sedačku. 

- Akce „daruj škole knihu“ pořád trvá a je úspěšná – poděkování od paní ředitelky 

všem co se akce účastnili. 

 

 

4.    INFORMACE  Z KLUBU RODIČŮ ZŠ HEYROVSKÉHO 

 

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

- Diskuse nad rozpočtem a možnostech klubu podporovat finančně akce ve škole 

 Zpráva o postupu prací na stavbě altánu 

 informace o projektech, které klub rodičů vypsal pro potřeby školy k financování některých 

aktivit 

 Sestavení plánu akcí do konce školního roku 

- Den pro rodiny 30.5.2013 – ve spolupráci se školou 

- Akce na hradě Veveří 

- Účast v porotě a dary do výtvarné soutěže pořádané ve škole 

 

5. DISKUSE  

      

 Diskuse nad sociálně slabými dětmi ve škole a možné jejich podpoře 

 Diskuse nad projektem rekonstrukce toalet (probíhá výběrové řízení). Zahájení červenec. 

Možná konec června.  

 

6. KONKURZ NA ŘEDITELE ZŠ HEYROVSKÉHO 32 

 

 Dle zákona vypsala Rada města Brna konkurz na ředitele školy 

o Za Školskou radu byl zvolen, jako zástupce do konkurzní komise Předseda Školské 

rady Ing.Vojtěch Máša 

 

o HLASOVÁNÍ    ANO  NE  ZDRŽEL SE 

4  0  0 

 

7. STANOVENÍ  ÚKOLŮ ŠKOLSKÉ RADY PRO  DALŠÍ  OBDOBÍ  

 

Termín příštího řádného zasedání Školské rady ZŠ bude 28.5.2013 v 17 hod v ZŠ Heyrovského.   

 

 

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

 

         

         


