Zápis ze zasedání školské rady konaného dne 11. 10. 2018
Přítomni: Ing. Hana Šimšová, Mgr. Jitka Vondrová, Jitka Vítková, Karel Kratochvíl, Kateřina Jizerská,
Libuše Mücková, Mgr. Bohumila Seidlová

Nepřítomni: Mgr. Věra Piňosová – omluvena, Oldřich Svoboda
Hosté: Mgr. Lenka Herzová - ředitelka
Program zasedání:
1. Přivítání členů školské rady
2. Informace o zahájení školního roku 2018/2019
Seznámení s počty žáků, tříd, pedagog. pracovníků. V letošním školním roce k 30. 9. 2018 je
počet žáků 113, počet tříd 14 + 2 oddělení ŠD a počet zaměstnanců 47.
3. Projednání a schválení „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018.
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2016/2017 byla jednohlasně schválena.
4. Rekonstrukce sociálních zařízení ve 2. patře budovy Palackého 70 (zajistil v letních
měsících MmB (majitel budovy)
5. Investiční záměr na zateplení severovýchodní stěny budovy Pal. 68 –
po projednání s odborem investic KÚ JmK byla ředitelkou školy podána žádost na navýšení
schválené částky 1.010 tis. Kč z důvodu nárůstu cen na trhu a o přesunutí realizace IZ na příští
rok – poptávka v současné době převyšuje nabídku firem, které by IZ mohly zrealizovat.
6. Navýšení kapacity ŠD z 30 na 42 žáků a otevření nového oddělení ŠD k 1. 9. 2019.
Ředitelka školy z důvodu stále většího zájmu rodičů o zapsání dítěte do ŠD začala zajišťovat
všechny doklady, které jsou potřeba k podání žádosti o změnu v rejstříku škol a školských
zařízení. Vše dopředu projednala se zřizovatelem (JmK) – odborem školství.
7. Seznámení s plánem školních akcí pro šk. rok 2018/2019 (projektové dny, soutěže,
sportovní akce, projekt “Zdravá škola“ apod.).
8. Diskuse:
– informace o likvidaci uschlého vzrostlého smrku na školní zahradě (zajistil majitel
pozemku MmB),
– využití prázdného objektu v areálu školy – tzv. jazykové školy pro skautské oddíly. Jednání
probíhá s majitelem objektu - MČ Brno - Královo Pole. Ředitelka školy k tomuto záměru
vyjádřila písemně souhlasné stanovisko.
Další zasedání školské rady proběhne v červnu 2019.
Zápis provedla: Mgr. Jitka Vondrová
Ověřila: Ing. Šimšová Hana (předsedkyně ŠR)

