
Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Bruntál, Okružní 38. 
pondělí 14. 05. 2018, 16:00, učitelská knihovna školy 

 

Přítomni:   
 Členové šk. rady (abecední pořadí): 

  Silvie Donátková (za rodiče) 

Klára Maková (za rodiče) 

Mgr. František Mrtvý (za učitele) 

  Ing. Petr Rys, MBA (za zřizovatele) 

  Mgr. Jiří Zaoral (za učitele) 

 

Nepřítomni: Ing. Alena Baráthová (za zřizovatele) 

   - řádně omluvena 

 

Hosté:  Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy 

 

Program jednání:  

- volba předsedajícího 

- změny ve vnitřní legislativě (školní řád - kouření, elektr. cigarety,...) 

- návrhy změn v ŠVP 

- příští školní rok - novinky, plánované změny, zabezpečení materiální i personální 

- probíhající školní rok (výsledky, problémy, úspěchy, výukové projekty, aktivity) 

- bezpečnost žáků 

- vycházející žáci, přijímací řízení 

- zápisy do 1. tříd 

- modernizace školy, stavební úpravy, připravované projekty 

- spolupráce se sdružením rodičů Čtverka 

- různé; diskuse, dotazy... 

 

1. Volba předsedajícího 

 - zvolen navrhovaný kandidát Mgr. Jiří Zaoral (4 členové hlasovali pro, 1 člen se zdržel) 

 

2. Změny ve vnitřní legislativě školy 

 - schválení zákazu vnášení elektronických cigaret do školy osobám mladším 18-ti let (bude zaneseno do 

 školního řádu) 

 

3. Návrhy na změny ve ŠVP 

 - doplnění ŠVP o nové volitelné předměty  

  - žáci budou mít možnost většího výběru volitelného předmětu 

  - výběr volitelného předmětu dle zaměření, zručnosti, budoucí SŠ žáka 

 

4. Příští školní rok 

 - vypsáno výběrové řízení na 2 nové učitele I. stupně (2 nynější učitelé končí) 

 - hledá se náhrada za paní učitelku na II. stupni (mateřská dovolená) 

 - hledá se náhrada za speciální pedagožku školy (ukončení pracovní smlouvy) 

 

  



5. Probíhající školní rok 

 - výborné výsledky žáků v celorepublikovém testování 

 - v některých třídách až propastné rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími (možný vliv inkluze) 

 - některé třídy naopak vyloženě vyrovnané 

 - PROBLÉMY - kouření marihuany, cigaret na půdě nebo v okolí školy, výchovné problémy 

 - ÚSPĚCHY - výborné výsledky v matematické soutěži Klokan (žáci dle prof. Hejného) 

 - matematika dle prof. Hejného 

  - drobný rozpor na škole (někteří ANO, někteří NE) 

  - zatím na I. stupni školy, příští školní rok bude již v 5. ročníku 

  - pomalý přechod na II. stupeň školy od školního roku 2019/2020 

  - pro vyučující nutná příprava (školení, letní školy..) 

 

6. Bezpečnost žáků 

 - „bouří“ se čipy (často softwarové problémy programu, některé děti se také zapomínají čipnout) 

 - nutná kontrola funkčnosti (častá komunikace s firmou, která systém instalovala) 

 - pozor na staveniště v okolí školy (všechny děti poučeny, kudy bezpečně docházet do školy) 

 

7. Vycházející žáci 

 - zatím všichni žáci přijati víceméně na školu, kterou by nejraději absolvovali  

 - pouze 2 žáci čekají na odvolání 

 - oproti minulému školnímu roku bude letos odcházet minimum žáků z 5. ročníku na gymnázium 

 

8. Zápis do 1. tříd 

 - letos ze spádové oblasti mělo dorazit pouze 23 dětí (panovala obava o počty dětí) 

  - nakonec přišla pouze 1/3 z tohoto počtu (doposud se děti dohledávají - možné odstěhování) 

 - nakonec přišli rodiče s dětmi i z jiných spádových oblastí 

 - tradičně přišli rodiče s dětmi, kteří budou dojíždět 

 - celkově zapsaných 36 dětí, budeme tedy otevírat 2 třídy po 18 žácích 

 - letos historicky nejslabší počet dětí při zápisu 

 

9. Modernizace, stavební úpravy, připravované projekty 

 - o prázdninách: 

  - výměna stupaček ve škole (zatím hledáme firmu, která úpravy provede) 

  - klasické stavební úpravy ve škole (malování) 

 - projekty: 

  - před dokončení projekt na zateplení školy (rekuperace v každé třídě, výměna oken a dveří) 

  - před dokončením projekt na přístavbu dílen (prostory vedle vestibulu u hlavního vchodu) 

   - součástí bude také zastřešení dvou atrií ve škole (významné tepelné úspory) 

 

10. Spolupráce se Sdružením rodičů Čtverka 

 - výborná spolupráce  

 - zdroje financí Sdružení čerpá: 

  - výběr příspěvků od žáků (200,- Kč na školní rok) 

  - pořádání školního plesu v tělocvičnách školy 

 - finance jsou následně přerozdělovány žákům školy (účast na různých akcích, nákup učebních pomůcek) 

 



11. Různé, diskuse, dotazy 

 - noví členové obdrží podklady Školské rady, aby se seznámili s pravidly 

 - parkovací místa pro zaměstnance a návštěvníky školy 

  - bylo by možné vytvořit cca 5 míst v rámci rekonstrukce komunikace, která bude spojovat ulice 

  Okružní a Květnou? 

 - zhoršený bezbariérový přístup do školy (příjezdová cesta) 

  - možnost zastavení na autobusové zastávce na ulici Květná (riziko setkání s autobusem) 

  - případná možnost výstavby takového místa (kde?). Nutno řešit – zřizovatel. 

 - chybí kontejnery na bioodpad (již žádáno na TS, ale neúspěšně)) 

 

Zapsal: Mgr. Jiří Zaoral, předseda ŠR 


