
 

Zápis ze setkání vedení školy s rozšířeným výborem spolku rodičů 

12.10.2021 

Projednávané záležitosti 

1. Od 14.9.2021 začala pracovat nově zvolená školská rada ve složení: 

Ing. Jiří Křivánek, Mgr. Hana Neumanová, Mgr. Hana Freibergová, Ing. Barbora Krojzlová ,Mgr. Ivana 
Jelínková, Mgr. Břetislav Štefan. Předsedkyní školské rady byla zvolena: Ing. Barbora Krojzlová. 
Podněty školské radě lze tlumočit prostřednictvím mailové adresy skolska.rada@zsmasarova.cz 

2. Zástupci tříd se shodli na tom, že v dalším období bude předsedkyní spolku rodičů paní Klára 
Kadétová. Ředitel školy zařídí administrativní změnu v rejstříku spolků. 

3. Důležité dokumenty školy – Školní vzdělávací program 13. verze, Školní řád, Pravidla hodnocení žáků, 
výroční zpráva za školní rok 2020/2021, plán na školní rok 2021/2022. Vše zveřejněno na webových 
stránkách školy www.zsmasarova.cz . V písemné podobě k nahlédnutí u ředitele školy.  

4. Společenský večer se (pokud budou příznivé epidemiologické podmínky) uskuteční 18.2.2022 v 
Dělňáku v Líšni. SR poskytne opět tři ceny do tomboly, rodiče byli požádáni o přispění do tomboly. 
Distribuce vstupenek přes kancelář školy. Hudba stejná jako vloni.  

5. Projekty v tomto školním roce  
Prevence školního neúspěchu – doučovatelé, podpora parlamentu, podpora kariérového poradenství 
Národní plán obnovy - doučování 
Rodiče vítáni 
Obědy pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin 
Ovoce a mléko do škol 
Podnikavost k udržení rozvoje 
Poly Gram – podpora polytechnického vzdělávání 
Podpora čtenářství 
 
6. Spolupráce školy s dalšími institucemi  
PF Brno na dalším doučování žáků 
Mensa – Klub nadaných dětí 
Atletika pro děti do škol 
Ak Olymp – atletický oddíl 
FSS MU – podpora nadaných žáků 
ZUŠ Charbulova 
Poznej víc 
 
7. Informace o příměstských táborech, která škola pořádala o prázdninách. Uskutečnily se sportovní 
tábory. 

8. Informace o výsledcích Kalibra – v důsledku Covidové situace se testování nekonalo. Naše vlastní 
evaluace byla provedena. Výsledky jsou ve výroční zprávě. 

9. V dubnu bude uspořádána anketa rodičů zaměřená na spokojenost se školou. 

10. Ředitel bude vyhlašovat 15. a 16.11.2021 ředitelské volno.  

11. Na škole měla začít pracovat rodilá mluvčí z USA. Zatím se nedaří, aby se dopravila do Evropy. 

12. Plánují se lyžařské kurzy 4. + 5. ročníků a II. stupně. Zatím se neplánují i školy v přírodě. 

 

13. Plánuje se výjezd do Anglie. 



 

14. Plánují se akce k 40. výročí školy. Slavnostní akademie 8.6.2022, vydání sborníku, setkání 
zaměstnanců. 

 

15. Chceme více využívat zkušenosti rodičů a zvát je do výuku nebo nebo navštěvovat s žáky zajímavá 
pracoviště. 

 

16. Aktuální stav Covid na škole. Třídy v karanténě. Zajištění distanční výuky. Zajištění stravování. 

Karanténu vyhlašuje výhradně KHS Brno správním rozhodnutím. 

Distanční výuka se řídí dodatkem k distanční výuce, který je na webových stránkách školy a byl schválen 
školskou radou a výborem spolku rodičů v loňském školním roce. 

Aktuální pokyny pro rodiče jsou poskytovány prostřednictvím edookitu. 

Stravování žáků zajišťuje školní jídelna, výdej je zajištěn ve stanovený čas bočním výdejním okénkem. 

 

17. Dokončení úprav před školou – lavičky a koše. 

18. Informace o situaci se znečišťováním ovzduší z areálu Zetoru. Radnice řeší spolu s příslušnými 
orgány města a kraje. 

19. Informace o řešení parkování u přechodu pro chodce v zatáčce na ulici Houbalova. 

20. Informace o úmyslu vybudovat na střeše školy venkovní učebnu. Situace s umístěním fotovoltaických 
panelů na střeše školy. 

21. Zajištění dopravy na plavání. Prosíme rodiče o příspěvek. 

Zástupci tříd souhlasí se zveřejněním svých mailových adres pro účely komunikace mezi členy. 

Příští setkání proběhne 18. 1. 2022 společně se členy školské rady. V případě nepříznivé epidemiologické 
situace opět on line. 

Zapsal Ivo Zálešák 

 
 


