
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Bruntál, Jesenická 10   
 

Dne : 18.10.2012 v 15:00 hodin 

Místo : ZŠ Bruntál 

 

Školská rada zasedala ve složení: 

Za zřizovatele : Vladimír Jedlička 

Za pedagogické pracovníky : Mgr. Renata Vlčková 

                                               Mgr. Alexandra Grmelová 

Za zákonné zástupce : Bc. Miriam Tomečková 

dále byla přítomna ředitelka ZŠ Bruntál, Jesenická 10 - PhDr. Marcela Žáková. 

 

1. Zahájení, přivítání 

2. Vyjádření ředitelky školy k výroční zprávě a ke školnímu řádu, odpovědi na dotazy 

3. Projednání a schválení výroční zprávy školy  

4. Projednání změn a schválení školního řádu  

5. Různé 

   a) přístupová komunikace ke škole 

  b) modernizace školní jídelny 

  c) komunikace školy s veřejností 

  d) informace o projektech, přistupování k partnerským projektům 

  e) plánované stavební a jiné úpravy 

  f) termín dalšího jednání 

6. Závěr 

 

1. Předsedkyně ŠR Bc. Miriam Tomečková přivítala přítomné a hosta-  ředitelku školy, které 

jménem ŠR dodatečně blahopřála k získání postu ředitelky školy v konkurzním řízení. 

Omluvila Ing. Jana Mecu, který se nemohl jednání zúčastnit, neboť byl na služební cestě. 

Ing. Radek Štoller nebyl omluven. Vzhledem k počtu 4 přítomných ze 6 byla ŠR usnášení 

schopná a předsedkyně zahájila jednání ŠR.  



 

2. Úvodní slovo dostala ředitelka školy, která se vyjádřila k výroční zprávě a upozornila na 

změny ve školním řádu. K přepracování došlo z důvodu legislativních změn a dále ze změn 

vycházejících ze školské praxe. Dále odpověděla na dotazy týkající se modernizace školní 

jídelny – vyhlášeno výběrové řízení na vedoucí školní kuchyně, předala informace o postupu 

při řešení předškolního prostoru, informace o projektech, přistupování k partnerským 

projektům. Vyjádřila se k plánovaným stavebním úpravám – toalety v družině, kamerový 

systém v družině při předávání dětí. Závěrem vyzvala ŠR k úzké spolupráci.  

 

3. Ředitelka školy zaslala všem členům ŠR výroční zprávu e-mailem předem k seznámení, a 

proto se diskuze týkala pouze konkrétních bodů. Členění a obsah výroční zprávy splňuje 

požadavky dané zákonem, svým rozsahem podrobně vypovídá o mnohostranné činnosti 

školy. Školská rada jednohlasně (počtem 4 hlasů) schválila výroční zprávu školy. 

 

4. Školská rada měla možnost se předem seznámit se změnami ve školním řádu. Změny 

vycházely ze školské praxe a byly do něj zapracovány legislativní změny. Změny se týkaly 

především pravidel uvolňování žáků, práv zákonných zástupců, provozu a vnitřního režimu 

školy, bezpečnosti a ochrany zdraví, zacházení s majetkem školy, byla doplněna pravidla 

klasifikace. Školská rada jednohlasně (počtem 4 hlasů) schválila školní řád. 

 

5. a) Na základě podnětů rodičů a školy byla otevřena problematika přístupové komunikace 

ke škole. S ohledem na bezpečnost (nebezpečí vážného úrazu) a množství žáků je 

současná situace téměř neúnosná a je třeba řešit příjezdovou komunikaci a parkovací místa 

u školy na Jesenické ulici a vybudování chodníku k Dukelské ulici. Dále je třeba řešit vnitřní i 

venkovní odpočinkové zóny a asanaci plotu před školou a přípravu na parkovou výsadbu. 

ŠR jednohlasně odsouhlasila podporu ředitelky školy v postupu při  řešení předškolního 

prostoru, a písemným vyjádřením ze dne 18.10.2012 školská rada tento postup podpořila. 

     b) Školní jídelna by měla projít modernizací. Nyní je vyhlášeno výběrové řízení na 

vedoucí školní kuchyně. Rodiče i vedení školy jistě ocení změnu vedení, ale především 

změnu jídelníčku a změnu v přístupu celého personálu ŠJ. Tento bod vzala školská rada na 

vědomí. 

     c) Na internetových stránkách školy mohou rodiče získávat informace a komunikovat se 

školou. Na těchto stránkách jsou uveřejňovány články, fotografie ze školních akcí a další 

důležité informace. Rodiče se mohou obracet na školního psychologa, výchovné poradce i 

učitele. Na internetovou stránku školy byl přidán e-mail na ŠR. 

     d) ŠR bere na vědomí informace o projektech, přistupování k partnerským projektům. 

     e) Plánované stavební a jiné úpravy – toalety v družině, kamerový systém v družině při 

předávání dětí – zvýšené nároky na bezpečnost bere ŠR taktéž na vědomí. 

     f) Školská rada se domluvila na termínu dalšího jednání, který se bude konat v polovině 

února roku 2013. Předsedkyně ŠR termín včas sdělí členům ŠR. 



6. Předsedkyně ŠR všem přítomným poděkovala za účast a připomněla termín dalšího 

setkání. 

 

 

 

 

 

Zapsala Miriam Tomečková 

 

 


