
           Zápis z 5. řádného jednání Školské rady při ZŠ Bruntál, Školní 2 

 
 

 

    Jednání se konalo dne 15.10. 2013 od 14.30 h za přítomnosti členů Školské rady                                                 

a  ředitelky školy PhDr. Mgr. Mileny Zatloukalové jako hosta. 
      

      

      Úvod, přivítání, seznámení s programem jednání. ( Mgr. Schneiderová ) 

1) Kontrola zápisu z minulého jednání Školské rady. ( Mgr. Schneiderová ) 

2) Výroční zpráva školy. Členové školy byli prostřednictvím e-mailu v předstihu 

seznámeni se zněním Výroční zprávy školy za školní rok 2012/2013. Na podnět 

předsedkyně ŠR ředitelka školy znovu jmenovala a vyzvedla některé důležité body 

této zprávy: nové webové stránky, nová elektronická žákovská knížka, adaptační 

pobyty, nabídka obědů cizím strávníkům, vyklízení a stěhování prostor školy 

v souvislosti s rekonstrukcí budovy, kurzy pro předškoláky, tenisová školička, 

pronájmy tělocvičny a auly, plán výstavby školního hřiště, prezentace školy na 

veřejnosti, „šablony“ – projekt Peníze do škol ( individualizace výuky 

ČJ,M,IKT,cizích jazyků,…vytváření výukových materiálů ), exkurze, zapojení do 

projektů a grantů, zpráva o hloubkové inspekci ČŠI,… Zodpovězení dotazů týkajících 

se výroční zprávy. Zpráva bude zveřejněna na webových stránkách školy. ( PhDr. 

Mgr. Zatloukalová )   

3) Krátká diskuze a jednohlasné schválení předložené výroční zprávy za školní rok 

2012/2013. ( Všichni přítomní členové ŠR ) 

4) Školní řád. Zodpovězení dotazů a upřesnění výkladu některých ustanovení Školního 

řádu. ( PhDr. Mgr. Zatloukalová ) 

5) Zpráva o činnosti Sdružení rodičů a přátel Petrina – členská základna, financování 

apod. Výbor Sdružení rodičů a přátel Petrina bude v nejbližší době seznámen 

s výroční zprávou školy. ( Předseda SRPP p. Vacek )                                        

6) Diskuze všech zúčastněných k projednávaným tématům:                                                     

- Dotaz na aprobační kvalitu personálního obsazení pedagogického sboru.                     

( Ing. Soukop ). Problémem mnoha škol v současné době je pohled ministerstva 

školství ( MŠMT ), které pokládá učitele vzdělané v oboru učitelství 2. ( i 1. ) stupně 

za aprobované pro jakýkoliv předmět vyučovaný na tomto stupni ZŠ. V letošním roce 

bylo přijato několik kvalifikovaných pedagogů. ( PhDr. Mgr. Zatloukalová )                                                       

- Informace ředitelky školy o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP )  

( PhDr. Mgr. Zatloukalová )                                                                                                                                                           

- Dotazy k průběhu rekonstrukce ( Všichni zúčastnění. Odpovídala ředitelka školy 

PhDr. Mgr. Zatloukalová ). S dalšími dotazy se obrátí p. Fürst na p. místostarostu 

Jedličku a vedoucího architekta Ing. Lýska. ( p. Fürst ) Návrh na užší spolupráci 

vedení školy s vedením Střediska volného času a MŠ Pionýrská při požadavcích na 

realizaci výstavby školního hřiště. ( Mgr. Mašlík )                                                                                                                                       

- Požadavek na zvýraznění mediálního obrazu školy - využívat všech dostupných 

možností ke zviditelnění práce školy, přicházet s novými nápady. ( Ing. Soukop )                         

- Informace o zadání zpracování loga školy. ( PhDr. Mgr. Zatloukalová )                          

- Dotaz, zda škola uspořádá v tomto školním roce školní ples. ( p. Kotlár ) Vedení 

školy neplánuje pořádání plesu v tomto školním roce.      ( PhDr. Mgr. Zatloukalová ) 

Případné pořádání plesu může být projednáno ve Sdružení rodičů a přátel Petrina, pod 

hlavičkou tohoto sdružení. ( p.Vacek ) 

7) Přijetí usnesení v následujícím znění:  



 

1) Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu ZŠ Bruntál, Školní 2 za 

školní rok 2012/2013. 

2) Školská rada bere na vědomí informace podané jejími členy a ředitelkou 

školy během jednání. 

3) Školská rada ukládá předsedkyni Mgr. Schneiderové zajistit zveřejnění 

zápisu z jednání ŠR na webových stránkách školy.   

       

      

 

     Jednání bylo ukončeno v 16.30 h. 

 

 

 

 

 Zapsal v Bruntále dne 15.10. 2013 Mgr. Karel Mašlík. 

 

 

 

 

                                                           

 

                                                                    ………………………………………………… 

                                                                        Mgr. Pavla Schneiderová, předsedkyně ŠR 

 

 

 

 

                                                                    …………………………………………………. 

                                                                                Zdeněk Vacek, místopředseda ŠR 

 

 

 

 

                                                                    …………………………………………………. 

                                                                                 Mgr. Karel Mašlík, jednatel ŠR 

 

 

 

 


