Zápis ze zasedání školské rady konaného dne 28. 06. 2018
Přítomni: Ing. Hana Šimšová, Mgr. Věra Piňosová, Mgr. Jitka Vondrová,
Karel Kratochvíl, Kateřina Jizerská, Libuše Mücková, Zdeňka Škodová, Jitka Vítková

Nepřítomni: Mgr. Bohumila Seidlová, Oldřich Svoboda
Hosté: Mgr. Lenka Herzová – ředitelka školy
Program zasedání:
1. Přivítání účastníků jednání.
2. Informace o průběhu školního roku 2017/2018 a předběžné informace o počtu žáků
a tříd v novém šk. roce 2018/2019. Od 1. 1. 2018 má škola nové vedení po úspěšném
konkurzu byla do funkce ředitelky jmenována Mgr. Lenka Herzová, zástupkyní je Mgr. Věra
Piňosová. Ze sdělení paní ředitelky vyplývá, že se předpokládaný počet žáků školy v novém
šk. roce nesníží. Zájem rodičů i ŠPP na umístění žáků do tříd pro žáky se závažnými
vývojovými poruchami chování vzrůstá. Z tohoto důvodu se počet tříd pro tyto žáky navyšuje
z 10 na 11. Naopak ve třídách pro žáky s LMP dochází ke snížení počtu žáků. Odchází žáci 9.
ročníku a přichází pouze 1 nový žák s LMP. Počet tříd zůstává nezměněn.
V letošním školním roce vychází celkem 15 žáků z toho 1 žák vychází z 8. ročníku. – 4 byli
přijati na SŠ, 6 na SOU, 5 na OU. V letošním školním roce opět proběhla škola v přírodě
v obci Písečné. Na školu odjelo 36 žáků a 9 pedagogů. Program jsme připravili na téma
pevnosti Boyard.
3. Studium pro koordinátora ŠVP ukončila Mgr. Kateřina Moláčková, která od nynějška
v případě potřeby bude provádět změny v ŠVP. V příštím školním roce bude v 7. ročníku
vzdělávacího programu ZV započata výuka druhého cizího jazyka – němčiny. Výuka bude 2
hodiny týdně, dochází k tomu na základě zrušení výjimky, která v předešlých letech
umožňovala posílení prvního cizího jazyka. Ve 4. ročníku bude opět probíhat výuka plavání
na krytém bazénu „Ponávka“.
4. Školská rada byla seznámena s úpravami ŠVP, které se týkají drobných změn v učebním
plánu. Na návrh vyučujících přírodovědy ve 4. ročníku bude s platností od 1. 9. 2018 posílen
tento předmět o 1 vyuč. hodinu. Použita bude hodina disponibilní dotace, která posilovala
pracovní činnosti. Členové školské rady neměli k úpravám ŠVP ZV “Šance pro každého“
žádné námitky.
5. GDPR – dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení EU č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů – na škole proběhl audit, z něhož vzešla doporučení pro shromažďování, zpracovávání
a uchovávání osobních údajů žáků a zaměstnanců. Zákonní zástupci a zaměstnanci byli
požádáni o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas či
nesouhlas je možno kdykoliv odvolat na základě písemné žádosti podané pověřenci,
prostřednictvím žádosti je možno požádat o výmaz. Ředitelka školy vydala směrnice o
nakládání s osobními údaji pro zaměstnance. Pověřencem pro naši školu je Mgr. Jan Juřík –
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno.
Pověřenec se bude zabývat podněty od zaměstnanců a zákonných zástupců, které je nutno
podávat písemně.
6. Projednání rozpočtu právnické osoby na rok 2018, seznámení s hospodařením školy
v měsících leden – květen 2018. Ředitelka školy školskou radu seznámila s rozpočtem
právnické osoby na rok 2018. Z uvedených údajů vyplývá, že čerpání rozpočtu za měsíce
leden – květen 2018 je vyrovnané.

7. Informace o ukončení přípravy projektu EU Výzva č. 16/2017 na rekonstrukci školní
zahrady v rámci EVVO. Důvodem ukončení bylo zřizovatelem zamýšlené stěhování školy
do jiné budovy.
8. Škola získala prostředky na investici do budovy 68, zateplení fasády na severovýchodní stěně
budovy 1.010 tis. Kč. Bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele. Do výdejny stravy byla
pořízena průchozí myčka nádobí a bojler na teplou vodu. Též bylo upraveno mycí centrum.
9. Kontrola proběhla ze strany VZP 22. 1. 2018 – pí Nováková a pí Foltýnová, dne 13. 2. 2018
proběhla kontrola výdejny stravy z KHES Brno – pí Lažková.
10. Diskuse – řešení úniku vody v objektu bývalé MŠ

Zápis provedla: Mgr. Piňosová Věra (jednatelka)

Ověřila: Ing. Hana Šimšová (předsedkyně ŠR)

