
ŠKOLSKÁ RADA 
Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

 
Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 

dne 10. září 2014 

 

 

Přítomni:                 Mgr. Alena Buráňová, Mgr. Ivana Jurková, MUDr. Jana Němcová,  

                                  Ing. Petr Rys, MBA 

Omluven:                 Ing. Lenka Štollerová, MUDr. Barathova  

Hosté:                       Mgr. Leoš Sekanina 

 

 

Program 

 

1.  Výroční zpráva 2013/2014 

2.  Školní řád 

3.  Pravidla pro hodnocení a vzdělávání žáků 

4.  Návrh rozpočtu školy na rok 2015 

5.  Školní vzdělávací program 

6.  Informace ředitele školy 

7.  Různé 

8.  Diskuse 

 

 

Průběh jednání: 

 

1.  Výroční zpráva 2013/2014 

     - schválena bez připomínek 

2.  Školní řád  

     - schválen se změnami, týkající se: 

a. souhlasu rodičů při zveřejňování fota, osobních údajů žáků 

b. chování (vyčlenění žáka mimo výuku do „náhradní výuky“) 

c. zákazu používání mobilních telefonů (tabletů, …) při výuce bez svolení vyuč., 

pořizování obrazových či zvukových záznamů bez souhlasu snímaného a zákaz 

poskytování  či zveřejňování snímků či videí např. na FCB… 

3.  Pravidla pro hodnocení a vzdělávání žáků 

     - schválena bez připomínek 

4.  Návrh rozpočtu školy na rok 2015 

5.  Školní vzdělávací program 
     - schválen se změnou, úpravou: 

                       a.   nově Matematika v 1. tř. podle prof. Hejného 

 b.  názvosloví – Biologie: Přírodopis; Ekologie; „Domácí práce“ 

 c.  Učební plán 2014/2015 

 d.  Etika 

 

 

 

 



6.  Informace ředitele školy: 

       - o ekonomické situaci (audit – zcela bez problémů – snad už konsolidováno,  

        finanční zdraví – letos snížení příspěvku do rezervního fondu na pouhých 40 tis.  

        díky opravě oken TV, potíže – projekt „Město“ – matematický – potíže s financováním 

        průběžné zdroje)  

     - o prázdninových opravách, údržbách (střecha, kotel, doskočiště, vodovod - krize)  

     - o úpravě hřiště vč. oplocení, okolní plochy 

     - požadavky na zřizovatele (viz. sam. materiál) 

     - o probíhající stavební akci  - ROP – učebna Př – Ch – Eko: stav prací (přínos  

       cca    1,250.000,- Kč, z radnice 7,5%) a s tím související stavební práce 

       (přepažení chodby – nová prostora, obnova elektro, podlahové krytiny, demontáž příčky), 

       spolufinancování víceprací – podána žádost na radnici – dosud bez odezvy. 

7.  Různé 

       -  školní kronika, nové logo, úspěchy v soutěžích, úprava prostranství v okolí školy 

         kontejnery nově, oprava chodníku není, chybí zcela odpadkové koše, svah naproti  

         škole, zájem o zřízení školní zahrady, spolupráce s Lesy ČR; „veselé“ výstražné cedulky 

         (venčení psů… - jeden z úkolů pro ŠŽR) 

8.  Příprava voleb do ŠR 

       - přípravou pověřen ředitel školy  (v rámci 1. třídních schůzek, listopad 2014) 

9.  Diskuse 

- sociální případy ve škole (hmotná nouze) 

- školní stravování (Zdravá strava) 
- nabídka volitelných předmětů (od 7. roč.), cizích jazyků (8. a 9. roč: Aj, Rj, Nj) 

- koncepce AJ ve škole v dalších letech 

 

Usnesení 

 

1.  Školská rada schvaluje Výroční zprávu 2013/2014 ZŠ Bruntál, Okružní 38 

2.  Školská rada schvaluje Školní řád platný od 1.9.2014 

3.  Školská rada schvaluje Pravidla pro hodnocení a vzdělávání žáků platná od 1.9.2014 

4.  Školská rada bere na vědomí návrh rozpočtu školy na 2015 

 

 

 

Ing. Petr Rys, MBA 

předseda ŠR 

 

Mgr. Alena Buráňová 

člen ŠR 

 

V Bruntále dne 10. 9. 2014 


