ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO , Čejkovická 10, příspěvková organizace
PSČ 628 00, Tel : 544233629, E-mail: info@zscejkovicka.cz,www.zscejkovicka.cz
Zápis č.3
2014/2015
z jednání Školské rady
Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace
dne: 8. 1. 2015

Přítomni:
a) Mgr. Ing. Libor Babák, PhD. – ředitel organizace, host
b) Marcela Havlišová, Mgr. Petr Koupil – zástupci pedagogického sboru,
c) Mgr. Martina Nečasová, Mgr. Pavlína Bendová – zákonní zástupci žáků
d) Mgr. Jaroslav Suchý – zástupce zřizovatele
Nepřítomni:
a) Zdeňka Tůmová – zástupce zřizovatele
Program jednání rady školy :
dne 8. 1. 2015
Pozn.: Jednání Rady školy bylo přesunuto z únorového termínu na lednový termín .
čas 16 : 30 hod
místnost – malá sborovna ( 2. poschodí)

1. Projednání neúčasti členů ŠR zvolených za zřizovatele
2. Nízká účast v kroužku „Cvičení rodiče s dětmi“
3. Anketa - stravování dětí
4. Sběr papíru – termíny
5. Bezpečnost školy
6. Diskuse - Informace p. řed. Babáka o elektronických žákovských knížkách.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO , Čejkovická 10, příspěvková organizace
PSČ 628 00, Tel : 544233629, E-mail: info@zscejkovicka.cz,www.zscejkovicka.cz
Průběh jednání:
AD) 1.
Vzhledem k neúčasti zástupců zřizovatele na předchozích jednáních školské rady se školská rada
usnesla na nutnosti zvolit nové členy školské rady za zřizovatele.
AD) 2.
Cvičení rodičů s dětmi bude ukončeno k 30. 1. 2015. V tomto čase bude od 1.2. 2015 probíhat
kroužek florbalu v rámci ZŠ Čejkovická.
AD) 3.
Školská rada se usnesla na odeslání výsledků ankety o kvalitě stravování na Základní škole
Čejkovická 10.
AD) 4.
Školská rada se shodla na větší propagaci sběru papíru (systém odměn, informace přes AES)
AD) 5.
Ředitel školy informoval školskou radu o tom, že od 12. 1. 2015 bude zřízena vrátnice (a s tím i
pracovní pozice vrátného) u vchodu do šaten ZŠ Čejkovická. Ředitel školy vydal nový příkaz o
bezpečnostních opatřeních.
AD) 6.
Ředitel školy seznámil školskou radu se svým nařízením o převedení povinné pedagogické
agendy z papírové verze na elektronickou verzi – od 1. 1. 2015 je elektronická a papírová
dokumentace vedena paralelně. Od 1. 2. 2015 bude vedena dokumentace pouze v elektronické
podobě (systém AES). V prostoru šaten školy bude umístěný počítač pro rodiče.

Marcela Havlišová,
předsedkyně školské rady, ověřovatel

Petr Koupil
zástupce pedagogického sboru, zapisovatel

