ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Čejkovická 10, příspěvková organizace
PSČ 628 00, tel: 544233629, e-mail: info@zscejkovicka.cz, www.zscejkovicka.cz
Zápis č. 1
2015/2016
z jednání Školské rady
Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace
dne 15. 10. 2015
Přítomni:
a)
b)
c)
d)
e)

Mgr. Ing. Libor Babák, PhD., MBA – host, ředitel organizace,
RNDr. Ilona Kosková – host, zástupkyně ředitele,
Marcela Havlišová – zástupkyně pedagogického sboru,
Mgr. Pavlína Bendová – zákonná zástupkyně žáků,
Mgr. Monika Doležalová, Mgr. Jiří Karásek – zástupci zřizovatele (statutární město Brno).

Omluveni: Ing. Otakar Tesař, Mgr. Martina Nečasová
Program jednání:
1. Představení: RNDr. Ilona Kosková – zástupce ředitele pro výchovně vzdělávací činnost,
Ing. Otakar Tesař – zástupce ředitele pro provozně ekonomickou činnost.
2. Schválení Výroční zprávy školního roku 2014/2015.
3. Informace o volbě člena Školské rady z kandidátů pedagogů školy.
4. Informace o proběhlých modernizacích, rekonstrukcích a opravách v době letních prázdnin,
vize vedení školy pro školní rok 2015/2016.
5. Informace o zájmových kroužcích.
6. Informace o svačinkách a obědech od nového dodavatele.
7. Sběr papíru – z výtěžku nákup občerstvení a odměn na školní akce.
8. Diskuse.
Průběh jednání:
1. Paní Marcela Havlišová, předsedkyně Školské rady, představila RNDr. Ilonu Koskovou,
zástupkyni ředitele pro výchovně vzdělávací činnost.
2. Schválení Výroční zprávy školního roku 2014/2015.
Hlasování:
Pro: 4 (Havlišová, Doležalová, Karásek, Bendová)
Mgr. Karásek ocenil velký počet zájmových kroužků a mimoškolních aktivit školy. Upozornil
na špatný technický stav budovy.
3. Během měsíce září a října učitelé vybírali kandidáty na člena školské rady jako zástupce
pedagogického sboru po odstoupivším Mgr. Koupilovi. Bylo vybráno 5 kandidátů. Volby
proběhnou 19. 11. 2015 od 13. - 14.30 hod ve sborovně.
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4. Pan ředitel informoval přítomné o modernizacích, rekonstrukcích a opravách uskutečněných
v době letních prázdnin. Třídy 2. stupně byly vybaveny projekční technikou. Následně bude
probíhat dovybavení i na 1. stupni, s výjimkou prvních tříd.
V souvislosti se změnou dodavatele stravy proběhla výměna terminálů na odběr stravy (nyní
jsou ve vlastnictví školy, ne v pronájmu). V jídelně proběhla také rekonstrukce sítí a malování.
Proběhlo také vymalování některých tříd, dle požadavků učitelů. Byly provedeny opravy lavic
a dveří.
Vedení školy řešilo nedostatek kmenových učeben, protože odešla jedna 9. třída a přišly dvě
1. třídy. Varianta umístit třídu do prostor družiny byla zamítnuta. Jako vhodnější řešení byla
zvolena stavební úprava – přepažení prostorné učebny výtvarné výchovy a vytvoření kmenové
učebny pro 4. C.
Bylo vyřazeno a zlikvidováno velké množství nepotřebného a zastaralého majetku. Byl
přistaven velkoobjemový kontejner.
Pan ředitel sdělil, že opětovně žádal zřizovatele (MMB) o vyhotovení posudku o technickém
stavu budovu. Zatím stále bez odezvy OŠMT.
Vize pro školní rok 2015/2016 je obsažena v samostatném dokumentu Strategická koncepce
rozvoje školy 2014 – 2017. V tomto školním roce se jedná zejména o nákup dataprojektorů do
učeben na 1. stupni a do sborovny k využití při poradách.
Vedení školy plánuje vybudovat učebnu jazyků s projekční technikou, s porty na sluchátka.
Žákům byla letos v rámci povinné výuky druhého cizího jazyka v 7. třídě nabídnuta výuka
německého jazyka a španělského jazyka. 2/3 žáků si vybraly jazyk německý. V tomto školním
roce byl otevřen zájmový kroužek ruského jazyka a vedení školy plánuje do budoucna zajistit
i výuku francouzštiny.
Pedagogové budou pracovat na novém ŠVP (školní vzdělávací program), který bude více
rozpracovaný a vhodnější pro výuku. Jeho tvorbu bude zaštiťovat vedoucí učitel – koordinátor.
Pan ředitel informoval o plánovaném zateplení školní družiny umístěné v rohu budovy u školní
zahrady a tělocvičny. Zdivo v zimě promrzá a teplota v místnosti je nízká, nelze ji vytopit. Od
zřizovatele prozatím nejsou přislíbeny žádné finanční prostředky. Vedení školy by zateplení
částečně financovalo z vlastních zdrojů.
Evidence dětí k zápisům do 1. tříd v únoru 2016 bude probíhat přes elektronický systém školy
AES. Rodičům a dětem tak odpadne zdlouhavé čekání.
Od listopadu 2015 bude ve škole působit nový technik BOZP a PO. Budou vytvořeny nové
únikové plány školy, které budou jednotné jak pro ZŠ, tak pro ISoB.
Ve škole probíhají dva projekty – více informací o nich je na webu školy.
Součástí vize je vytvoření Školního klubu, který by implementoval zájmové kroužky pro
2. stupeň a azyly. Vedení školy klade důraz na rozvoj zájmové činnosti dětí.
Pan ředitel sdělil, že zřizovatele (MMB) požádal o zvýšení kapacity školy a školní družiny.
Současná kapacita školy i počet žáků je 412. Není tak možné přijmout žádného nového žáka.
V rámci kapacity tříd je navýšení možné, protože průměrný počet žáků ve třídě je 22. Kapacita
školní družiny je naplněna, navštěvuje ji 150 dětí. Některé děti musely být odmítnuty. Dle
sdělení paní Havlišové může být jediným kritériem pro nárok na místo ve školní družině věk
dítěte (měsíc a rok narození). Jiná hlediska by byla diskriminující vůči ostatním dětem.
V prostorách školy jsou umístěny posilovací stroje. Je plánována jejich oprava a vytvoření
miniposilovny.
Na školním pozemku bude postaven nový skleník. Původní skleník poničený větrem pojišťovna
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škole nahradila. Na pozemku je zemina nevhodná pro pěstitelství. Bude navezena nová
a kvalitnější.
S nájemcem ISoB, ředitelem Mgr. Švihálkem, bude vedena diskuze o přesunutí učeben tak, aby
mohly 2 školy v rámci jednoho objektu fungovat odděleně a nerušily se během výuky.
V současné době se školy ruší navzájem, protože mají jinou organizaci výuky (hodiny,
přestávky). Mgr. Švihálek je této změně nakloněn. První jednání na toto téma proběhne
v listopadu. Přesun učeben by pak mohl proběhnout během letních prázdnin.
5. RNDr. Kosková informovala o zájmové činnosti v novém školním roce. Během přípravného
týdne na konci srpna byla na webu zveřejněna nabídka 56 kroužků. Většinu jich vedou učitelé.
Probíhala tzv. předregistrace, tedy zjišťování předběžného zájmu žáků o jednotlivé kroužky.
Bylo otevřeno 20 kroužků. Členové školské rady ocenili nabídku různorodých činností, zejména
pak kroužky přípravy na přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka a matematiky. Kroužek
žurnalistiky bude vytvářet školní časopis a naváže tak na dřívější tradici.
6. Členové školské rady ocenili nabídku svačinek. Odebírá je přibližně 100 dětí, zejména
z 1. stupně. Pan ředitel informoval o probíhající anketě (AES) ohledně kvality stravy. Většina
respondentů je se změnou dodavatele stravy spokojena.
7. Paní Havlišová informovala přítomné o opětovném sběru papíru. Z výtěžku byly v loňském
školním roce nakoupeny odměny a občerstvení na sportovní den a na Zahradní slavnost.
I v letošním školním roce budou peníze za sběr využity podobně. Bylo by vhodné, aby se děti
zapojily do sběru papíru ještě více. Rodiče budou opět vyzváni k poskytnutí reklamních
předmětů a dárků pro děti na různé akce.
8. Diskuse. Paní Bendová, zástupkyně rodičů, se dotazovala na výjezd žáků do Anglie. Pan ředitel
sdělil, že podrobnější informace (termín, kritéria výběru…) o tomto projektu podá pan učitel
Jirků.
Mgr. Karásek sdělil, že se s paní Mgr. Doležalovou obrátí na zřizovatele, paní náměstkyni
Ing. Liptákovou, ohledně žádosti pana ředitele o posouzení technického stavu budovy, na kterou
dosud nebylo z MMB odpovězeno.

Marcela Havlišová,
předsedkyně školské rady, ověřovatel

Mgr. Pavlína Bendová
zákonná zástupkyně žáků, zapisovatel
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