
Zápis ze společného setkání vedení se zástupci rodičů (SR) a školské rady  

16.1.2018 

I. Projednávané záležitosti 

1. Představení nové školské rady. Funkční období je tříleté a začíná 1.1.2018.  
Členové školské rady: 
 
Mgr. Hana Freibergová 
Petr Štědronský 
Jmenováni zřizovatelem školy ÚMČ Brno Líšeň 
Ing. Světlana Nováková 
Ing. Jiří Křivánek 
Zvoleni za zákonné zástupce žáků 
Mgr. Ivana Jelínková 
Mgr. Hana Neumanová  
Zvoleni za pedagogické pracovníky školy 
 
Byla zřízena nová mailová adresa školské rady: 
skolska.rada@zsmasarova.cz 
  
2. Informace o hospodaření školy v roce 2017. 
Informace o hospodaření školy v minulém roce podala Mgr. Ludmila Fejová: 
Čerpáno: šablony 683 000, Erasmus 1: 438 000,- Kč Erasmus 2: 84 000,- Kč, bezplatná strava 
84 000,- Kč 
Doplňková činnost 866 000,- Kč, z toho materiál 40 000,- Kč, energie zpět do provozu 198 
000,- Kč, 
CVČ 255 000,- Kč, tělocvičny a učebny 565 000,- Kč. Zisk 161 000,- Kč, které můžeme 
použít do RF a fondu odměn. Spolek rodičů 89 206,- Kč, vratka do SR 9241,52,- Kč za 
dovolené a neschopenky správních zaměstnanců. 
Na rok 2018: 
Erasmus 2: 171 028,11,- Kč, šablony 271 313,56,- Kč, bezplatné obědy 68 223,- Kč 
Dary 24 490,- Kč, SR 32 666 777,- Kč, z toho autobusy plavání 42 000,- Kč, na učebnice 448 
000,- Kč, učební pomůcky 210 000,- Kč, 1 interaktivní tabule 
Obec 5 215 000,- Kč, budeme z RF 45 724,- Kč dorovnávat 
Opravy elektrospotřebičů a revize 37 000,- Kč, opravy dlaždic sportovišť 62 000, - Kč, 
opravy bezbariérového WC 297 000,- Kč, opravy videotelefonů 27 000,- Kč, 1 interaktivní 
tabule 54 000,- Kč, skříně šatny 58 000,- Kč, 21 PC + řídící počítačová učebna 307 000,- Kč, 
plavání 58 000,- Kč, UP 112 000,- Kč, mentoři 85 000,- Kč, otevř. škola 84 000,- Kč, 
desinfekce 3000,- Kč 
 
3. Školní ples – uskuteční se 16. 2. 2018 v Dělňáku v Líšni, ve stylu divokého západu. Nově 
je pojata distribuce vstupenek pouze v kanceláři školy a tombola. Předtančení polonézy žáky 
naší školy, občerstvení pomocí cateringové společnosti. Vstupné 150,-,130,- a 50,- Kč. Hlavní 
ceny do tomboly věnuje SR, zakoupí škola. Prosíme o jakékoli sponzorské příspěvky do 
tomboly. Každá třída přispěje cenou v hodnotě 10,- Kč na žáka. Rodiče byli informováni 
prostřednictvím edookitu. 
 
4. Informace o problémech s distribucí mléka a ovoce v jednom dni. Škola se pokusí situaci 
řešit. 



 
5. Podněty z minulého setkání 
Stravování ve školní jídelně 
Ze strany učitelů byly vzneseny požadavky na změny v kvalitě surovin, podávání zeleniny. 
Bylo konstatováno mírné zlepšení od začátku roku 2018. 
Výuka anglického jazyka 
Vyučující jazyků se setkali a přijali opatření, které budou všichni dodržovat. Zápis je přílohou 
zápisu. 
Zadávání domácích úloh 
Zadávání na edookitu je pouze informační. Zodpovědnost leží hlavně na žácích. 
Informace ze školní družiny na edookitu 
Byla konstatována spokojenost se stávajícím stavem. 
 
6. Připomenutí 7.5.2018, kdy bude vyhlášeno ředitelské volno pro žáky. 30.4.2018 bude škola 
pořádat akce ke Dni Země. 

7. Důležité termíny: 

- 26. – 28.1.2018 – veletrh odborných středních škol v Olympii 

- 15. – 16.2.2018 – veletrh brněnských základních škol v DDM Lužánky 

- 6. - 7.4.2018 – zápis do líšeňských základních škol, opět elektronicky, naše škola bude 
otvírat pouze 3 třídy pro děti ze spádových ulic školy, nebude otvírat logopedickou třídu 

8. V pololetí žáci obdrží výpis z vysvědčení a budou hodnoceni známkami ze všech předmětů 
(i 1. ročník). 

9. Ředitel školy poděkoval rodičům za velmi vstřícný postoj k charitativním akcím školy. 

10. Hodnocení předvánočního rozsvěcení stromu před školou. Příští rok bude zvolena jiná 
forma osvícení stromu. 

11. Škola se zaměří na problematiku nebezpečí sociálních sítí. Bude spolupracovat 
s projektem Jeden svět na školách. Více informací na stránkách projektu www.jsns.cz . 

12. Další směrem, kterým škola hodlá nakročit, jsou nadané a šikovné děti. Rozhodli jsme se 
uspořádat vědeckou konferenci, na kterou se mohou přihlásit všechny děti. Jde o prezentaci 
určeného nebo vybraného tématu před spolužáky a odbornou komisí. Informace obdrželi 
rodiče na edookitu a žáci mají plakát ve svých třídách.   

13. Stále se nedaří oslovit rodilé mluvčí pro cizí jazyky. Přivítáme pomoc od rodičů. 

II. Připomínky, podněty rodičů, diskuse 

1. Možnost omlouvání vícedenních absencí prostřednictvím edookitu přímo řediteli. 

2. Diskuse o průběžném zapisování známek. 

3. Zprávy do edookitu psát adresně. 

4. Zástupci rodičů budou kontrolovat stravu ve školní jídelně. Vyhodnocení na setkání 
v dubnu. 

5. Zodpovědnost žáků za zapsání úkolů. 



6. Poskytování písemných prací rodičům. 

Příští setkání výboru spolku rodičů se uskuteční 10.4.2018 spolu s třídními schůzkami. 

Zapsal Zálešák 


