Zápis
z 2. zasedání Školské rady Základní školy Újezd u Brna, konaného dne 12.11.2018 v 17,30 hodin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: dle prezenční listiny, omluven ThDr. Jan Hradil, Th.D.

Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Spisový pořad
a) Výroční zpráva ZŠ Újezd u Brna 2017-2018
b) Nejdůležitější plánované akce ZŠ Újezd u Brna
c) Dodatek školního řádu ve věci zákazu používání mobilních telefonů
d) Kurz psaní všemi deseti prsty
e) Opětovné vyhlášení výběrového řízení na učitele/učitelku 1. stupně
f) Opětovné představení systému „Bakaláři“ rodičům
5. Závěr
1/ Zahájení:
Mgr. Tomáš Kaválek, předseda Školské rady ZŠ Újezd u Brna, zahájil zasedání přivítáním přítomných
a konstatováním, že školská rada je usnášeníschopná.
Školská rada ZŠ Újezd u Brna odsouhlasila návštěvu dvou hostů:
 PaedDr. Jaroslavy Olšanské, ředitelky ZŠ Újezd u Brna
 Mgr. Stanislavy Žáčkové, zástupce ředitele ZŠ Újezd u Brna
2/ Určení zapisovatele:
Jana Nykodýmová, MSc.
schváleno
Školská rada ZŠ Újezd u Brna odsouhlasila návrh Mgr. Tomáše Kaválka, předsedy Školské rady
ZŠ Újezd u Brna, aby zapisovatelem zápisu byla Jana Nykodýmová, MSc.
Schváleno: 7
Zdržel se: 1
Proti: 0
3/ Určení ověřovatelů:

PhDr. Jana Hradilová
schváleno jednohlasně
Ing. Jana Jarošová
schváleno jednohlasně
Školská rada ZŠ Újezd u Brna odsouhlasila návrh Mgr. Tomáše Kaválka, předsedy Školské rady
ZŠ Újezd u Brna, aby ověřovateli zápisu byly PhDr. Jana Hradilová a Ing. Jana Jarošová.
Schváleno: 8
Zdržel se: 0
Proti: 0
4/ Spisový pořad:
a) Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí, že Výroční zpráva ZŠ Újezd u Brna 2017-2018
byla školskou radou jednohlasně odsouhlasena per rollam (prostřednictvím e-mailových adres).
Schváleno: 8
Zdržel se: 0
Proti: 0
b) Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí nejdůležitější plánované akce školy, o kterých byla
informována PaedDr. Jaroslavou Olšanskou, ředitelkou ZŠ Újezd u Brna:
 11. 12. 2018 od 14:00 do 18:00 hodin – Vánoční jarmark, jehož součástí bude například
kavárna pro rodiče, dílničky a část výuky z informatiky
 1. 12. 2018 – Rozsvícení vánočního stromu města, kde budou mít žáci ZŠ vystoupení
 6. ročník navštíví jezírko Lipka v Soběšicích – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
 8. ročník pojede (jako každý rok) na lyžařský kurz
 9. ročník navštíví Kaprálův mlýn - středisko ekologické výchovy v Moravském krasu

c) Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí informaci paní ředitelky ZŠ, PaedDr. Jaroslavy
Olšanské, a paní zástupkyně ZŠ, Mgr. Stanislavy Žáčkové, o nutnosti dodatku školního řádu, který
se bude týkat zákazu používání mobilních telefonů v budovách základní školy.
Školská rada ZŠ Újezd u Brna jednohlasně odsouhlasila návrh Mgr. Tomáše Kaválka, předsedy
Školské rady ZŠ Újezd u Brna, že pokud bude dodatek školního řádu (ve věci zákazu používání
mobilních telefonů v budovách základní školy) zpracován dříve než na jaře 2019, kdy se uskuteční
další zasedání, bude dodatek odsouhlasen per rollam (prostřednictvím e-mailových adres).
Schváleno: 8
Zdržel se: 0
Proti: 0
d) Paní Ing. Jana Jarošová navrhla, že by bylo vhodné zavést pro žáky ZŠ kroužek psaní všemi deseti
prsty, neboť žáci se učí práci na PC, avšak tyto základy jim chybí. Paní ředitelka ZŠ, PaedDr.
Jaroslava Olšanská, a paní zástupkyně ZŠ, Mgr. Stanislava Žáčková, informovaly školskou radu,
že žáci se psaní všemi deseti prsty učí, avšak pouze v jediném ročníku, neboť paní učitelka, jež
psaní všemi deseti prsty vyučuje, je plně obsazena. Paní učitelka PhDr. Jana Hradilová navrhla,
aby tento kroužek byl založen, avšak byl hrazen. Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí
příslib paní ředitelky ZŠ, PaedDr. Jaroslavy Olšanské, že se pokusí zřídit pro žáky ZŠ hrazený kurz
psaní všemi deseti prsty.
e) Předsedou školské rady, Mgr. Tomášem Kaválkem, byl podán dotaz na paní ředitelku ZŠ,
zda se hledá náhrada za vyučující v 5. třídě, neboť se na něj v této věci obrací rodiče dětí. Paní
ředitelka ZŠ, PaedDr. Jaroslava Olšanská, informovala školskou radu o tom, že výběrové řízení
na učitele/učitelku 1. stupně bylo řádně vyvěšeno nejen na webových stránkách základní školy,
ale i na webových stránkách městského úřadu, na interní vývěsce Masarykovy university a bylo
také hlášeno místním rozhlasem. Dále konstatovala, že nedostatek učitelů není jen problémem ZŠ
Újezd u Brna, ani základních škol Jihomoravského kraje, nýbrž se jedná o problém
celorepublikový. Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí příslib paní ředitelky ZŠ, PaedDr.
Jaroslavy Olšanské, že opětovně vyhlásí výběrové řízení na učitele/učitelku 1. stupně.
f) Paní Silvie Žaludová, Dis. podala dotaz na paní ředitelku ZŠ, zda by nebylo možné předvést
rodičům žáků, jak správně zacházet s programem Bakaláři, neboť se na ni obrátilo několik rodičů,
kteří jsou méně počítačově gramotní, že jsou ze systému Bakaláři zmateni. Paní zástupkyně ZŠ,
Mgr. Stanislava Žáčková, informovala, že se systém Bakaláři dá vlevo dole překliknout na původní
aplikaci, která byla přehlednější a jednodušší. Předseda školské rady, Mgr. Tomáš Kaválek, navrhl,
zda by mohla škola vytyčit např. jeden den a určitou hodinu, kdy by bylo možné všem rodičům
tento program ukázat a následně, že by taktéž každý učitel na svých třídních schůzkách tento
program rodičům ještě jednou představil.
Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí příslib paní ředitelky ZŠ, PaedDr. Jaroslavy
Olšanské, že na lednových třídních schůzkách bude rodičům dětí opětovně představen program
Bakaláři a taktéž v červnu na třídních schůzkách pro prvňáčky budou rodiče s tímto programem
seznámeni.
5/ Závěr:
Mgr. Tomáš Kaválek, předseda Školské rady ZŠ Újezd u Brna, ukončil zasedání a rozloučil se s tím,
že další zasedání se uskuteční na jaře 2019 a že všichni členové budou o jeho termínu informování
prostřednictvím e-mailu.
Skončeno: 18:45 hodin
Zapsala: Jana Nykodýmová, MSc.

Zápis ověřuje: PhDr. Jana Hradilová

Ing. Jana Jarošová

USNESENÍ č. 2
ze zasedání Školské rady Základní školy Újezd u Brna, konaného dne 13.11.2018 v 17,30 hodin

1. Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí, že Výroční zpráva ZŠ Újezd u Brna 2017-2018
byla školskou radou jednohlasně odsouhlasena per rollam (prostřednictvím e-mailových adres).
2. Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí nejdůležitější plánované akce školy, o kterých byla
informována PaedDr. Jaroslavou Olšanskou, ředitelkou ZŠ Újezd u Brna:
a) 11. 12. 2018 od 14:00 do 18:00 hodin – Vánoční jarmark, jehož součástí bude například
kavárna pro rodiče, dílničky a část výuky z informatiky
b) 1. 12. 2018 – Rozsvícení vánočního stromu města, kde budou mít žáci ZŠ vystoupení
c) 6. ročník navštíví jezírko Lipka v Soběšicích – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
d) 8. ročník pojede (jako každý rok) na lyžařský kurz
e) 9. ročník navštíví Kaprálův mlýn - středisko ekologické výchovy v Moravském krasu
3. Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí informaci paní ředitelky ZŠ, PaedDr. Jaroslavy
Olšanské, a paní zástupkyně ZŠ, Mgr. Stanislavy Žáčkové, o nutnosti dodatku školního řádu, který
se bude týkat zákazu používání mobilních telefonů v budovách základní školy.
4. Školská rada ZŠ Újezd u Brna jednohlasně odsouhlasila návrh Mgr. Tomáše Kaválka, předsedy
Školské rady ZŠ Újezd u Brna, že pokud bude dodatek školního řádu (ve věci zákazu používání
mobilních telefonů v budovách základní školy) zpracován dříve než na jaře 2019, kdy se uskuteční
další zasedání, bude dodatek odsouhlasen per rollam (prostřednictvím e-mailových adres).
Schváleno: 8
Zdržel se: 0
Proti: 0
5. Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí příslib paní ředitelky ZŠ, PaedDr. Jaroslavy
Olšanské, že se pokusí zřídit pro žáky ZŠ hrazený kurz psaní všemi deseti prsty.
6. Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí příslib paní ředitelky ZŠ, PaedDr. Jaroslavy
Olšanské, že opětovně vyhlásí výběrové řízení na učitele/učitelku 1. stupně.
7. Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí příslib paní ředitelky ZŠ, PaedDr. Jaroslavy
Olšanské, že na lednových třídních schůzkách 2019 bude rodičům dětí opětovně představen
program Bakaláři a taktéž v červnu 2019 na třídních schůzkách pro prvňáčky budou rodiče s tímto
programem seznámeni.

Mgr. Tomáš Kaválek
předseda školské rady

PhDr. Jana Hradilová

Ing. Jana Jarošová

