
Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Bruntál, Okružní 38. 
středa 28. 08. 2019, 16:00, učitelská knihovna školy 

 

 

Přítomni: Ing. Petr Rys, MBA (za zřizovatele) 

  Silvie Donátková (za rodiče) 

  Ing. Alena Baráthová (za zřizovatele) 

  Mgr. František Mrtvý (za učitele) 

  Mgr. Jiří Zaoral (za učitele) 

 

Nepřítomni:  Klára Maková (za rodiče) 

   - řádně omluvena 

 

Hosté:  Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy 

 

Program jednání:  

- připravenost školy na školní rok 2019/2020, organizace roku 

- novinky a změny pro žáky 

- ŠVP, školní řád 

- seznámení s výroční zprávou školy za uplynulý školní rok 

- spolupráce se sdružením rodičů ČTVERKA 

- plánované opravy a rekonstrukce v roce 2020 

- různé 

 

1. Připravenost na školní rok 2019/2020, organizace roku 

 - personální zajištění na nadcházející školní rok 2019/2020 úspěšné 

  - noví asistenti pedagoga, dále ještě sháníme 

 - dokončování prázdninových rekonstrukcí (stupačky, umyvadla, výtah snad v termínu) 

 - čipový systém v bezproblémovém provozu (možnost nově ISIC karty pro žáky) 

 - vše zajištěno na výuku (sešity pro žáky za zvýhodněné ceny, učebnice, pracovní sešity, výtvarné 

 potřeby…) 

 - několik nově příchozích žáků na I. i II. stupeň (někteří problémovější, uvidíme) 

  - složitosti při přijímání „přespolních“ dětí 

 - celoškolní akce, třídní akce vždy k dispozici na webu školy 

 

2. Novinky a změny pro žáky 

 - nové předměty → rukodělné práce, psaní všemi deseti, etiketa, literatura ve filmu 

    → programování, práce s textem 

  - vždy možnost výběru na polovinu školního roku 

  - snaha o nalákání dětí do řemeslných oborů (také účast na projektu SVČ - Vím kam jít) 

 - dělení početných tříd na menší skupiny (studijní, nestudijní) 

 -  

3. ŠVP a školní řád 

 - zůstává ve stejném znění jako minulý školní rok 

 - školní řád k dispozici jak v elektronické podobě (na webu školy), tak i v papírové podobě (v kanceláři 

 školy) 

 - na začátku školního roku budou žáci se školním řádem podrobně seznámeni 

 



4. Výroční zpráva školy za školní rok 2018/2019 

 - členové školské rady seznámeni s obsahem výroční zprávy 

 - výroční zpráva k dispozici jak v elektronické podobě (na webu školy), tak i v papírové podobě (v 

 kanceláři školy) 

 

5. Spolupráce se sdružením rodičů ČTVERKA 

 - výborná spolupráce 

 - příspěvek na žáka činí 200,- Kč (následně děti získávají příspěvky na školní akce, pomůcky, kroužky) 

 - tradiční společenský ples, který Čtverka organizuje v termínu 31.ledna 2020 

 

6. Plánované rekonstrukce v školním roce 

 - od ledna 2020 kompletní rekonstrukce zateplení školy, výměna oken a instalace rekuperace 

 - uvidíme, jak budeme zvládat organizačně, ideálně bez přerušení provozu školy 

  

 

7. Různé 

 - držíme krok s ICT technologiemi (většina financována z projektových peněz) 

 - problém se softwarovým upgradem (Windows) 

  - do budoucna nutná náhrada systému (možnost ze strany města do školy zakoupit) 

 

 

Zapsal: Mgr. Jiří Zaoral, předseda ŠR 


