
Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Bruntál, Okružní 38.:  
Středa 10. 12. 2014, 15:00, knihovna školy 

 

Přítomni:  Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy – svolavatel jednání 

 Členové šk. rady (abecední pořadí): 

  Ing. Alena Baráthová 

  Mgr. Alena Buráňová 

  MUDr. Jana Němcová 

  Ing. Petr Rys, MBA 

  Ivana Stuchlíková 

 

Omluveni: Mgr. Ivana Jurková (vzdělávací akce v rámci DVPP) 

 

Hosté:  Mgr. Jindra Novotná 

 

 

Program jednání:  

1. Zpráva ředitele školy o průběhu a výsledcích voleb do školské rady při ZŠ Bruntál, 

Okružní 38, p.o. – volby bez potíží, protokoly, zápisy uloženy v kanceláři školy.  
 

2. Připomínky ŘŠ k volebnímu řádu (viz příloha tohoto zápisu). 
 

3. Volby předsedy školské rady. 

Volba veřejná, hlasováním. 

Kandidáti:  Mgr. Alena Buráňová (1 hlas) 

  Ing. Petr Rys, MBA (4 hlasy) 

Předsedou školské rady při ZŠ Bruntál, Okružní 38 zvolen na další období Ing. Petr 

Rys, MBA 

Pozn.: Nový předseda školské rady se ujal vedení schůze:  

4. Zpráva ředitele školy o situaci ve škole (finance, akce, problémy) 

Finanční situace ve škole stabilní, po dokrytí výdajů na vícenáklady (nová učebna Př – 

Ch – Eko) od zřizovatele bez potíží. Dostatečné výdaje na běžné pomůcky a potřeby 

pro žáky.  

5. Zpráva ředitele školy: Probíhající projekty, stavební akce 

Škola zapojena do projektů „Tablety do škol“, „Florbal“, dokončuje projekt „Stage 

14“, dále se účastní projektů NatTech – spolupráce s Gymnáziem Bruntál a SPŠ a OA 

Bruntál. 

Stavební akce: letos pouze učebna Př (po Novém roce snad – potíže při výběrovém 

řízení), pro příští rok: vchodové dveře, okna ve velké tělocvičně – dle přidělení financí 

od zřizovatele 

6. Zpráva ředitele školy: Problémoví žáci, žáci ze znevýhodněného prostředí, Romové – 

v obvodu školy je ubytovna, z ní se hlásí do školy přistěhovaní nájemníci, většinou ze 

soc.ekonom. znevýhodněného prostředí, často Romové. Děti většinou nemají trvalé 

bydliště v Bruntále. K dětem bez trvalého bydliště nemá žádnou povinnost, ostatní 

školy tyto děti, často problémové, odmítají. Naše škola má navíc nejvyšší naplněnost. 

Zřizovatel (Město Bruntál) by měl upravit pravidla pro přijímání těchto dětí 

(nemyslím jen u zápisu, ale v průběhu roku). Jsou-li více než 3 takovéto děti v jedné 



třídě (navíc hodně naplněné), nemůže se uč. věnovat těmto dětem ani ostatním.  

Poslední dva podzimní případy vícečetných rodin jsme řešili ve spolupráci se ZŠ 

Cihelní (podělili jsme se o děti – do těch tříd, kde nebylo tak naplněno). O tomto 

rozdělování dětí by však spíše  mělo rozhodovat odd. školství fin. odb., kde vědí o 

počtech dětí - naplněnosti tříd v jednotlivých zřizovaných školách.  

7. Pozvání na školní akce: Vánoční jarmark (11. 12. 15:30 – jídelna), 23. 01. 2015 – 

Školní ples. 

8. Předběžný termín příští schůze školské rady při ZŠ Bruntál, Okružní: po pololetí šk. 

roku, cca únor 2015. 

 

Zapsal: Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy 


