Zápis
z 3. zasedání Školské rady Základní školy Újezd u Brna, konaného dne 4.6.2019 v 15,00 hodin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: dle prezenční listiny, omluvena Mgr. Muselíková Markéta a Mgr. Nedomová Iva

Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Spisový pořad
a) Úkoly z minulých zasedání
- Dodatek školního řádu ve věci zákazu používání mobilních telefonů
- Kurz psaní všemi deseti prsty
- Opětovné představení systému „Bakaláři“ rodičům
- Kroužek anglického jazyka pro nižší ročníky
b) Inspekční zpráva
c) Dotazník ohledně rozšíření hudební výchovy – odpolední volnočasová výchova
d) Projekt „Senioři dětem, děti seniorům“
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: 6
Zdržel se: 0
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: 6
Zdržel se: 0
Proti: 0
4/ Spisový pořad:
a) Školská rada ZŠ Újezd u Brna projednala úkoly z minulých zasedání:
- Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí informaci paní ředitelky ZŠ, PaedDr. Jaroslavy
Olšanské, že dodatek školního řádu, který se má týkat zákazu používání mobilních telefonů
v budovách základní školy, zatím nebyl zpracován, neboť zatím nejsou se žáky žádné problémy
ohledně používání mobilních telefonů.
- Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí informaci paní ředitelky ZŠ, že na kroužek psaní
všemi deseti prsty není žádný volný učitel (paní učitelka Slavíčková, která by kroužek mohla
vést, má již přeplněný úvazek) a že tato informace byla ve zpravodaji ZŠ. Paní zástupkyně ZŠ,
Mgr. Stanislava Žáčková, navrhla, aby se na 2. stupni udělal předběžný průzkum, zda vůbec
budou mít žáci o tento kroužek zájem.

Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí informaci paní ředitelky ZŠ, PaedDr. Jaroslavy
Olšanské a paní zástupkyně ZŠ, Mgr. Stanislavy Žáčkové, že byli rodiče dětí pozváni
na opětovné představení programu Bakaláři, bohužel se však nedostavil ani jeden rodič.
Prezentaci, kterou připravila zástupkyně ZŠ, Mgr. Stanislava Žáčková, bude zveřejněna
na webových stránkách školy. Co se týče rodičů nynějších předškoláků, ti byli včera 3.6.2019
informováni o schůzce, která se uskuteční ve 2. – 3. týdnu září 2019 a na které, jako každoročně,
budou rodiče podrobně seznámeni s programem Bakaláři.
- Předseda školské rady, Mgr. Tomáš Kaválek, pochválil vedení školy, že byl zaveden kroužek
anglického jazyka pro nižší ročníky. Jako problém však vnímá kontinuitu. K tomu se vyjádřila
ředitelka ZŠ, PaedDr. Jaroslava Olšanská, že na jakýkoli kroužek je vždy problém sehnat učitele
(buď jsou vytíženi, nebo se jedná o studenty, kteří bohužel mají zkoušková období, tedy
nemohou dodržet pravidelnost). Konkrétně u kroužku anglického jazyka ZŠ hradila půl roku
paní učitelku z vlastních zdrojů, poté paní učitelka odešla (vrátila se zpět z rodičovské dovolené
do zaměstnání). Další paní učitelka mohla vyučovat pouze v pátek, tím pádem od ledna učí
anglický jazyk jen žáky prvních tříd. Paní ředitelka upozornila na to, že veškeré kroužky školy
jsou zdarma. V širokém okolí jsou dobrovolné kroužky na školách hrazené. Stejně tak je
to mimochodem i s dobou družinky (i po zkrácení doby, kdy ke konci doby bývali v družince
pouze 1 až 2 žáci), v širokém okolí je doba družinky nejdelší. Pan předseda školské rady, Mgr.
Tomáš Kaválek, se zeptal, zda nebylo možné tyto kroužky zaštítit pomocí volnočasové agentury.
Na to mu bylo paní ředitelkou odpovězeno, že ZŠ má i tuto zkušenost, kdy byly agenturou
připraveny celkem tři kroužky, děti se přihlásily, avšak po zjištění ceny přestaly postupně tyto
kroužky navštěvovat a na druhé pololetí už většina dětí nenastoupila a kroužky byly nakonec
ukončeny.
Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí informaci paní ředitelky ZŠ, PaedDr. Jaroslavy
Olšanské a paní zástupkyně ZŠ, Mgr. Stanislavy Žáčkové, že vzhledem složitému shánění
učitele, je zajištěn kroužek anglického jazyka pouze pro žáky prvních tříd.
b) Předseda školské rady, Mgr. Tomáš Kaválek, podal dotaz na vedení školy, zda již ZŠ obdržela
inspekční zprávu. Paní ředitelka ZŠ, PaedDr. Jaroslava Olšanská, sdělila, že ZŠ již inspekční
zprávu obdržela (nyní zpracovává doporučení ke zlepšení), v pondělí 10.6.2019 s ní bude
seznámena pedagogická rada a zpráva bude taktéž zaslána zřizovateli, Městu Újezd u Brna,
a na dalším zasedání předána i školské radě.
Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí informaci paní ředitelky ZŠ, PaedDr. Jaroslavy
Olšanské, že jí bude na dalším zasedání předložena inspekční zpráva k projednání.
c) Starostka města, Ing. Marie Kozáková, požádala vedení školy, zda by mohlo rodičům předat
a do čtvrtka 17.6.2019 sesbírat návratky ohledně rozšíření hudební výchovy – odpolední
volnočasová výchova. Paní ředitelka ZŠ, PaedDr. Jaroslava Olšanská a paní zástupkyně ZŠ,
Mgr. Stanislava Žáčková, přislíbily, že dají rodičům 1. – 8. tříd návratky vyplnit na třídních
schůzkách dne 10.6.2019.
Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí, že budou rodičům 1. – 8. tříd na třídních
schůzkách dne 10.6.2019 rozdány k vyplnění návratky ohledně rozšíření hudební výchovy:
odpolední volnočasová výchova.
d) Předseda školské rady, Mgr. Tomáš Kaválek, informoval školskou radu, že byl na sociálně
zdravotní komisi projednán projekt „Senioři dětem, děti seniorům“. Jedná se o spolupráci
s institucemi se starými lidmi – čtení navzájem. MŠ přislíbila, že tento projekt zařadí příští rok
na program. Paní ředitelka ZŠ, PaedDr. Jaroslava Olšanská, informovala, že něco podobného již
ZŠ dělá: družinkové děti mají každý rok pro důchodce připravené vánoční vystoupení a dárečky.
Paní zástupkyně ZŠ, Mgr. Stanislava Žáčková, navrhla, že by se tento program mohl lépe
uskutečnit například v městské knihovně, kde by se mohli sejít senioři se žáky 1. stupně ZŠ.
Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí, že se vedení ZŠ bude zaobírat možností uskutečnit
projekt „Senioři dětem, děti seniorům“. Jedná se o spolupráci ZŠ s institucemi se starými lidmi:
čtení navzájem.
-

5/ Závěr:
Mgr. Tomáš Kaválek, předseda Školské rady ZŠ Újezd u Brna, poděkoval vedení ZŠ, že je šikovné
a koriguje počet nutných odkladů zápisu dětí do prvních ročníků, ukončil zasedání a rozloučil se s tím,
že další zasedání se uskuteční na podzim 2019 a že všichni členové budou o jeho termínu informování
prostřednictvím e-mailu.
Skončeno: 15:55 hodin
Zapsala: Jana Nykodýmová, MSc.

Zápis ověřuje: PhDr. Jana Hradilová

Ing. Jana Jarošová

USNESENÍ č. 3
ze zasedání Školské rady Základní školy Újezd u Brna, konaného dne 4.6.2019 v 15,00 hodin

1. Školská rada ZŠ Újezd u Brna projednala úkoly z minulých zasedání:
a) Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí informaci paní ředitelky ZŠ, PaedDr. Jaroslavy
Olšanské, že dodatek školního řádu, který se má týkat zákazu používání mobilních telefonů
v budovách základní školy, zatím nebyl zpracován, neboť zatím nejsou se žáky žádné problémy
ohledně používání mobilních telefonů.
b) Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí informaci paní ředitelky ZŠ, že na kroužek psaní
všemi deseti prsty není žádný volný učitel (paní učitelka Slavíčková, která by kroužek mohla
vést, má již přeplněný úvazek) a že tato informace byla ve zpravodaji ZŠ. Paní zástupkyně ZŠ,
Mgr. Stanislava Žáčková, navrhla, aby se na 2. stupni udělal předběžný průzkum, zda vůbec
budou mít žáci o tento kroužek zájem.
c) Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí informaci paní ředitelky ZŠ, PaedDr. Jaroslavy
Olšanské a paní zástupkyně ZŠ, Mgr. Stanislavy Žáčkové, že byli rodiče dětí pozváni
na opětovné představení programu Bakaláři, bohužel se však nedostavil ani jeden rodič.
Prezentaci, kterou připravila zástupkyně ZŠ, Mgr. Stanislava Žáčková, bude zveřejněna
na webových stránkách školy. Co se týče rodičů nynějších předškoláků, ti byli včera 3.6.2019
informováni o schůzce, která se uskuteční ve 2. – 3. týdnu září 2019 a na které, jako každoročně,
budou rodiče podrobně seznámeni s programem Bakaláři.
d) Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí informaci paní ředitelky ZŠ, PaedDr. Jaroslavy
Olšanské a paní zástupkyně ZŠ, Mgr. Stanislavy Žáčkové, že vzhledem složitému shánění
učitele, je zajištěn kroužek anglického jazyka pouze pro žáky prvních tříd.
2. Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí informaci paní ředitelky ZŠ, PaedDr. Jaroslavy
Olšanské, že jí bude na dalším zasedání předložena inspekční zpráva k projednání.
3. Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí, že budou rodičům 1. – 8. tříd na třídních
schůzkách dne 10.6.2019 rozdány k vyplnění návratky ohledně rozšíření hudební výchovy:
odpolední volnočasová výchova.
4. Školská rada ZŠ Újezd u Brna vzala na vědomí, že se vedení ZŠ bude zaobírat možností uskutečnit
projekt „Senioři dětem, děti seniorům“. Jedná se o spolupráci ZŠ s institucemi se starými lidmi:
čtení navzájem.

Mgr. Tomáš Kaválek
předseda školské rady

PhDr. Jana Hradilová

Ing. Jana Jarošová

