
Zápis ze zasedání Školská rady ZŠ Hudcova 35, Brno-Medlánky

ze dne 31. 8. 2021

Přítomni: Mgr. Ivo Šmarda

MUDr. Pavla Grycová

Mgr. Kateřina Bukovjanová

Ing. Mgr. Antonín Všetička

Mgr. Pavla Buličková - Procházková

Mgr. Jaroslav Tesař

Hosté: Mgr. Jakub Cimala – ředitel ZŠ Hudcova

Program :

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Volba předsedy a místopředsedy nově zvolené školské rady

4. Revize a schválení jednacího řádu ŠR na nové období
5. Projednání a schválení organizačních řádů školy na školní rok 2021/2022
6. Zhodnocení školního roku 2020/2021
7. Seznámení členů školské rady s přípravami školního roku 2021/2022, změnami v počtech

žáků a tříd
8. Různé

9. Diskuse

10. Závěr

Průběh jednání:

1. Zasedání školské rady bylo zahájeno panem ředitelem Jakubem Cimalou v 16:30 hod.
Členové školské rady byli přivítáni ve staronovém složení

2. Program zasedání byl jednomyslně schválen.



3. Na místo předsedy školské rady byl navržen Mgr. Ivo Šmarda. Návrh ŠR přijala počtem hlasů
5 – 0 – 1, na místo místopředsedkyně školské rady byla navržena Mgr. Kateřina Bukovjanová.
Návrh ŠR přijala počtem hlasů 5 – 0 – 1

4. Byl projednán Jednací řád. Školská rada neměla k jednacímu řádu připomínky, souhlasí s ním
a potvrdila ho pro aktuální funkční období.

5. ŠR byla seznámena s organizačními řády školy pro rok 2021/2022.
Školní řád ani pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedoznávají žádné změny.
Školská rada školní řád  a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schvaluje počtem
hlasů 6 – 0 – 0.
Vnitřní řád školní družiny pro rok 2021/2022 nově upravuje minimální počet žáků pro provoz
školní družiny v době vedlejších prázdnin a ředitelského volna, ruší kroužky z projektu OPVK
a stanovuje vracení poměrné částky z měsíční platby za ŠD při přerušení provozu ŠD
nejméně na 5 dní v měsíci.
Vnitřní řád školní jídelny zvedá ceny obědů pro cizí strávníky na 79,- Kč.

6. Zhodnocení školního roku 2020/21provedl pan ředitel, zhodnotil podmínky školy pro
distanční výuku, informoval o zapojení školy do projektů, podpoře potřebných žáků

7. Školská rada byla seznámena s plánovanou organizací školního roku 2021/2022, přípravou
školních akcí v souvislosti s koronavirem. Dále byla seznámena s nárůstem počtu žáků a tříd a
s tím spojenými organizačními, rozvrhovými i prostorovými problémy.

8. Různé:

- Názory na školní stravování

- Informace o nutnosti přístavby školy a zajištění tělocvičny

- Důležitost práce psychologa, ICT koordinátora, speciálního pedagoga ve škole a jejich

financování

9. Po diskusi bylo jednání Školské rady ukončeno v 18:10

Další řádné zasedání školské rady je plánováno na čtvrtek 7. 10. 2021 v 16:00 hodin v ředitelně
školy

V Brně dne 31. 8. 2021 Zapsal:  Mgr. Ivo Šmarda

předseda školské rady


