ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO , Čejkovická 10, příspěvková organizace
PSČ 628 00, Tel : 544233629, E-mail: info@zscejkovicka.cz,www.zscejkovicka.cz
Zápis č.1
2014/2015
z jednání Školské rady
Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace
Dne 2.10. 2014
Přítomni:
a) Mgr. Ing. Libor Babák, Phd. – ředitel organizace
b) Marcela Havlišová, Mgr. Petr Koupil – zástupci pedagogického sboru
c) Mgr. Martina Nečasová, Mgr. Pavlína Bendová – zákonní zástupci žáků
Nepřítomni:
Zdeňka Tůmová, Jaroslav Suchý – zástupci zřizovatele
Program jednání:
1. Představení ředitele organizace Mgr. Ing. Libor Babáka, Phd. a zástupce ředitele Mgr.
Pavla Nováčka
2. Představení členů školské rady
3. Seznámení s jednacím řádem školské rady
4. Výroční zpráva
5. Finanční rozvaha organizace pro školní rok 2014/2015
6. Školní řád a klasifikační řád – případné návrhy a změny
7. Výsledky kontroly z období minulého vedení
8. Připomínky a diskuze k vizi školy, spolupráci rodičů a školy, diskuze
Průběh jednání:
AD 1.) Na úvod jednání byl představen ředitel organizace Mgr. Ing. Libor Babák, PhD.. Mgr. Pavel
Nováček, zástupce ředitele, nebyl představen, neboť byl ze zdravotních důvodů nepřítomen.
AD 2.) Členové školské rady se navzájem představili.
AD 3.) Všichni přítomní se seznámili s jednacím řádem školské rady.
AD 4.) Všichni přítomní se seznámili s výroční zprávou a s vizí ředitele organizace; výroční zpráva
byla školskou radou schválena.
AD 5.) Představitelé zákonných zástupců žáků a zástupci školy byli seznámeni s finanční rozvahou
na školní rok 2014/2015.

AD 6.) Všichni přítomní byli seznámeni se školním a klasifikačním řádem; školní a klasifikační řád
byl školskou radou schválen.
Ředitel organizace uvádí, že v rámci školního a klasifikačního řádu nedochází pro školní rok
2014/2015 k žádným změnám.
AD 7.) Všichni přítomní byli seznámení s přítomností kontroly zřizovatele na Základní škole
Čejkovická 10 ve školním roce 2013/2014.
Představitelé zákonných zástupců žáků si vyžádali dle §167 a 168 zákona č.561/2004Sb. kopii výše
zmíněné kontroly zřizovatele na Základní škole Čejkovická 10.
Ředitel organizace uvedl, že novým interním auditorem byl jmenován Ing. Tesař. Představitelé
zákonných zástupců žáků a ředitel organizace se dohodli, že pravidelné audity a zprávy s nimi
souvisejícími budou poskytovány k nahlédnutí také zástupcům rodičů.
AD 8.) Představitelé zákonných zástupců žáků uvedli, že by přivítali spolupráci s ISOB (společné
akce, konverzace), používání metody CLIL, popř. úvahu nad rodilým mluvčím. Ředitel organizace
uvedl, že tomto směru již podniká určité kroky. Představitelé zákonných zástupců žáků také vznesli
dotaz na přítomnost školního psychologa, který již na škole od jara 2014 nepůsobí. Dále se
představitelé zákonných zástupců žáků a školy dohodli na možnosti bezplatného zpřístupnění
tělocvičny veřejnosti (konkrétně našim žákům a jejich rodičům, čtvrtek 15:10 – 16:00). Tato
možnost by byla časem nabídnuta i okolním předškolním vzdělávacím organizacím. Představitelé
zákonných zástupců žáků a zástupci školy se také dohodli na pravidelném uvádění článků
v měsíčním periodiku Městské části Vinohrady Inform.
Představitelé zákonných zástupců žáků navrhli větší provázanost školy a veřejnosti – konkrétní
návrh se týká zapojení rodičů v rámci třídních kolektivů (využití jejich povolání, koníčků
k představení a implementaci v rámci třídy). Dále představitelé zákonných zástupců žáků
představili vizi odborných setkání a přednášek (v minulosti např. přednáška Jak hovořit
s puberťákem), které by se mohly konat na půdě organizace.

Marcela Havlišová,
předsedkyně školské rady, ověřovatel

Petr Koupil,
zapisovatel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO , Čejkovická 10, příspěvková organizace
PSČ 628 00, Tel : 544233629, E-mail: info@zscejkovicka.cz,www.zscejkovicka.cz
Program školské rady
2014/2015
Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace

dne:________________
Jednání školské rady zahájila předsedkyně školské rady Marcela Havlišová uvítání členů a hostů.
Přítomni:________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nepřítomni:_______________________________________________
Omluveni:_________________________________________________
Ověřovatel:________________________________________________
Program:
1.Představeni pana ředitele Ing. Mgr. Libora Babáka Ph.D a pana zástupce Mgr. Pavla Nováčka
2.
Představení členů školské rady
3.
Seznámení s jednacím řádem školské rady
4.
Výroční zpráva
5.
Finanční rozvaha školy pro školní rok 2014/2015
6.
školní řád včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení žáků
7.
výsledky kontroly za minulého vedení školy
8.
různé - diskuse

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO , Čejkovická 10, příspěvková organizace
PSČ 628 00, Tel : 544233629, E-mail: info@zscejkovicka.cz,www.zscejkovicka.cz
Program školské rady
2014/2015
z jednání Školské rady
Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace
dne:________________
Jednání školské rady zahájila předsedkyně školské rady Marcela Havlilšová uvítání členů a hostů.
Přítomni:__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Nepřítomi:_______________________________________________________
Host:________________________________________
Ověřovatel:_______________________________________
Program:
1.Představení pana ředitele Ing.Mgr. Libora Babáka Ph.D. ,pana zástupce Mgr. Pavla Nováčka
2. Představení členů školské rady
3. Seznámení s jednacím řádem školské rady
4.Výroční zpráva
5.Školní řád včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení žáků
6.Různé - diskuse

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO , Čejkovická 10, příspěvková organizace
PSČ 628 00, Tel : 544233629, E-mail: info@zscejkovicka.cz,www.zscejkovicka.cz

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY
zřízené dne 14.12.2005
usnesením z jednání Rady města Brna R4/123 ze dne 27.10.2005
Článek 1
Školská rada vykonává své působosti podle§167 a 168 zákona č.561/2004Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.(dále jen školský zákon)
Článek 2
Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny
schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené škoským zákonem. Schůze
školské rady svolává předseda školské rady nebo kterýkoliv člen rady nejpozději 10 dní před jejím
zasedáním.
Článek 3
Program jednání navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské
rady jako předsedající. Vychází přitom z povinnosti uložených školské radě školským zákonem,
z podnětů a návrhů za zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů škoské rady, příp.
ředitele či zřizovatele školy.
Článek 4
Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.
Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak. Přizvaní zástupci
odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovácí právo. Program, podkaldy pro jednání škoslké
rady, návrhy a připomínky musí být členům školské rady doručeny alespoň 7 dní před zasedáním
školské rady v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty.
Článek 5
Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jím
pověřeného člena školské rady. Vychází přitom z povinnosti uložených školské radě zákonem, z
podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitele nebo pracovníků školy a
zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projední rada kontrolu plnění úkolů a informace
jednotlivých členů rady, případně ředitele školy, pokud je k zasedání školské rady přizván. V dalším
průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.
Článek 6
Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Školská rada se usnáší

nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního
řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních
případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO , Čejkovická 10, příspěvková organizace
PSČ 628 00, Tel : 544233629, E-mail: info@zscejkovicka.cz,www.zscejkovicka.cz
Článek 7
O jednání školské rady pořizuje záznam člen školské rady a ověřuje ho předseda. Z každého
zasedání školské rady se pořizuje zápis, k němu se přikládá prezenční listina. Zápis se rozesílá všem
členům školské rady, buď klasickou nebo elektronickou poštou. O závěrech přijatých na zasedání
školské rady je bez zbytečného odkladu informován ředitel školy.
Článek 8
Nejméně jednou ročně školská rada informuje prostřenitvím webových stránek školy rodiče,
pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.
Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumnetů podle §168 odst.1
písmene b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede zda projednávala a vyjadřovala
svůj názor k dokumentům uvedených v § 168 odst. 1 písm. a),e),f),g),h) školského zákona.
Článek 9
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají
schválení školskou radou.
Článek 10
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 18.12. 2007
V Brně _______________________

____________________________
předseda školské rady
Marcela Havlišová

