
Zápis ze setkání vedení školy s rozšířeným výborem spolku rodičů 

16. 10. 2018 

 Projednávané záležitosti 

1. Důležité dokumenty školy – Školní vzdělávací program 12. verze, Školní řád, Pravidla 
hodnocení žáků, výroční zpráva za školní rok 2017/2018, plán na školní rok 2018/2019. Vše 
zveřejněno na webových stránkách školy www.zsmasarova.cz . V písemné podobě u ředitele  
a na vrátnici školy. Významné změny ve školním řádu – pedagogičtí pracovníci mohou 
žákům zadávat domácí úkoly, které musí být svým rozsahem a obtížností přiměřené vývoji 
osobnosti dítěte. Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků, tedy i vypracovávat 
domácí úkoly. 

Při hodnocení prospěchu žáka se přihlíží k plnění domácích úkolů, k domácí přípravě i k 
celkovému přístupu k předmětu. Domácí úkoly se neklasifikují a za jejich neplnění není žák 
kázeňsky trestán. 

2. Společenský večer se uskuteční 22. 2. 2019 v Dělňáku v Líšni. Vstupné 200,- Kč, SR 
poskytne opět tři ceny do tomboly, rodiče byli požádáni o přispění do tomboly. Distribuce 
vstupenek přes kancelář školy. Hudba stejná jako vloni.  

3.  Kapacita školní družiny je naplněna, 300 žáků, přednostně pro žáky 1. – 3. ročníku. Letos 
se dostalo i na žáky 4. ročníku. Poplatek 150,- Kč na měsíc. 

4. Poděkování zřizovateli – navýšení rozpočtu na nákup nábytku do tříd (700.000,- Kč), 
dofinancování workoutového hřiště (posilovací stroje na hřišti). Rekonstrukce schodů před 
školou. 

5. Dokončení projektu ITI – instalace interaktivních tabulí v pěti odborných učebnách. 

6. Nové změny v předpisech: 

Změkčení pamlskové vyhlášky, nová pravidla v počtu dětí v ŠD 

7. Projekty v tomto školním roce:  
Prevence školního neúspěchu – doučovatelé, podpora parlamentu, podpora kariérového 
poradenství 
Erasmus – mezinárodní spolupráce  
Rodiče vítáni 
Obědy pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin 
Podpora pro žáky s PAS 
Ovoce a mléko do škol 
Podnikavost k udržení rozvoje 
Inovativní metody PAS 
Poly Gram – podpora polytechnického vzdělávání 
Učíme se příběhem 
Vzdělávání 2.0 – rozvoj klíčových kompetencí 
Doprava na plavání 
 
8. Spolupráce školy s dalšími institucemi:  
PF Brno na dalším doučování žáků 
Mensa – Klub nadaných dětí 



Atletika pro děti do škol 
Ak Olymp – atletický oddíl 
Věda nás baví 
Rytmik 
 
9. Nadále platí preventivní opatření proti žloutence. 

10. Přítomní po diskusi o vhodnost a využití odsouhlasili nákup 3 D tiskárny z prostředků SR.  

11. Informace o kartách ISIC, problém s fotkami, první várka bude odeslána ke zpracování. 

12. Informace o zavedení GDPR ve škole, souhlasy k akcím, pořizování fotografií. 

13. Informace o akci žákovského parlamentu – sázení stromů svobody v rokli 21.9.2018 

14. Informace o příměstských táborech, která škola pořádala o prázdninách. 

15. Informace o přípravě změny v hodnocení žáků, zpřísnění možnosti oprav s účinností od II. 
pololetí. 

16. Informace o výměnném projektu brněnských škol se školou ve Španělsku. 

Podněty rodičů 

1. Jídelna. Pedagogičtí pracovníci jednali s ředitelem jídelny o zlepšení kvality obědů, větším 
zastoupením zeleniny. Od ledna dojde ke zdražení ceny obědů. Nadále trvá možnost 
provedení kontroly ze strany rodičů. 

2. Rodiče byli vyzvání k tomu, aby umožnili svým dětem přístup na edookit, od 3. ročníku. 

3. Pozdní dodání rozvrhů. Bylo vysvětleno zpoždění – ještě na konci prázdnin nemělo vedení 
kompletní obsazení pedagogické sboru a nešlo rozvrh dříve sestavit. Diskuse o rozvrzích 6. a 
7. ročníku, časté odpolední vyučování. Kapacita obou tělocvičen je již naplněna, pro příští 
školní rok již musíme počítat s hodinami tělesné výchovy již od 7 hodin. Situace se změní 
k lepšímu s odchodem soukromé školy J. Husa z naší budovy. 

4. Diskuse o kroužcích Centra volného času. Bylo konstatováno, že jde o nástavbu hlavní 
činnosti školy a otevření kroužků již naráží na kapacitní možnosti školy. 

5. Škola se bude informovat o možnosti využití pomůcek Montessori pedagogiky do 
matematiky. 

6. Zástupci tříd souhlasili se zveřejněním svých mailových adres pro potřeby 

komunikace mezi členy rozšířeného výboru SR 

Zástupci tříd 

1. A T. Findeisová  tereza.findeisova@seznam.cz 

1. B J. Cahová  janca.cahova@seznam.cz 

1. C M. Růžičková  masurko@seznam.cz 

1. D K. Kadétová  klaraz@centrum.cz 

2. A  M. Nováková  martin.novakova@email.cz 



 

 

2. B E. Nováková  novakova@ped.muni.cz 

2. C P. Konečný  kony@email.cz 

2. D K. Grácová  katy.tom@centrum.cz 

3. A M. Hrabalová  mariana.hrabalova@gmail.com 

3. B T. Odehnal  tomas.odehnal@lebeda.ws 

3. C M. Nováková  martin.novakova@email.cz 

3. D I. Kúdelová  ivana.kudelova@fs.mfcr.cz 

4. A J. Křivánek  jura.krivanek@gmail.com 

4. B J. Cahová  janca.cahova@seznam.cz 

4. C B. Krojzlová  b.krojzlova@seznam.cz 

4. D E. Kadaňková  malaewa@seznam.cz 

5. A P. Stoklasa  petr.stoklasa@volny.cz 

5. B I. Holková  ilonakrejci@gmail.com 

5. C  P.Boháčková  pavla.bohackova@securitas.cz 

5. D H. Petrovská  hana.pet@email.cz 

6. A L. Hauserová  lenka.houfova@post.cz 

6. B M. Valentová  marievalentova@gmail.com 

6. C  A. Puková  alena.pukova@seznam.cz 

7. A I. Holková  ilonakrejci@gmail.com 

7. B I. Drápelová  iva.brno@seznam.cz 

7. C I. Havlíčková  mgrih@seznam.cz 

8. A P. Doležel  levaplezelod@seznam.cz 

8. B  B. Landová  landovabarbora@gmail.com 

9. A K. Kadétová  klaraz@centrum.cz 

9. B A. Balážová  ajuli@seznam.cz 



Příští setkání proběhne 16. 1. 2019 společně se školskou radou. 

zapsal Zálešák 

 


