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

17.1.2023 

I. Projednávané záležitosti 

1. Ředitel představil členy školské rady, kteří se setkání zúčastnili: paní B. Krojzlová, pan J. 
Křivánek, paní H. Neumanová a paní I. Jelínková. Členové školské rady paní H. Freibergová 
a pan B. Štefan byli omluveni. Podněty lze podávat na skolska.rada@zsmasarova.cz nebo 
k rukám předsedkyně paní Barbory Krojzlové. 

 

2. Ředitel seznámil přítomné s výsledky hospodaření Spolku rodičů.  

Stav účtu Spolku činí 207 228,- Kč. 

 

3. Žádost o podporu – náklady na dopravu na plavání autobusem. Přítomní souhlasí s řešením 
hrazení dopravy příspěvkem od rodičů, který bude příjem SR. Škola bude hradit zůstatek 
nákladů. Viz přiložený materiál. 

 

4. Lyžařské výcviky – v případě nedostatku sněhu bude úhrada autobusu na jinou lokalitu, 
kde bude sníh, uhrazena z účtu SROV. 

 

5. Ředitel seznámil přítomné s hospodařením školy za rok 2022. Viz přiložený materiál. 

 

6. Společenský večer je plánovaný na 24.3.2023, SR hradí opět 3 dary do tomboly tři dary, 
oslovíme sponzory. 

 

7. Informace o lyžařských kurzech – Kurz 4. a 5 ročník  Praděd 5.2. - 10.2.2023 

                                                           Kurz II. stupeň Praděd 19.3. – 23.3.2023 

8. Výjezd do Anglie 26.4. – 1.5.23, výměnný pobyt žáků ze Španělska, pro příští rok se chystá 
výměnný pobyt žáků s Polskem v rámci projetu Erasmus. Na naši školu přijedou rovněž žáci 
ze školy v Leeds. 

 

9. Zápis žáků do 1. ročníku – 14.4. a 15.4.2023. 

 



10. Přípravný kurz pro žáky 9. ročníku – 6.3. – 10.3.2023 Blansko 

 

11. Informace o pozdních příchodech žáků 9. ročníku. Ničení skříněk, WC 

 

12. Přihlašování do Edoo. Přechodné období, v němž se budou muset všichni naučit novému 
přihlášení. Rodičům byl rozeslán návod. 

 

13. Nabídka ŠPP stimulace. Viz přiložený materiál 

 

14. Příměstské tábory, již plné – 17.7. – 21.7.2023 a 24.7. – 28.7.2023 

 

15. Projekty v tomto školním roce  
Prevence školního neúspěchu – projekt končí, doučovatelé pokračují v rámci jiného 
programu. 
Národní plán obnovy – doučování. 
Obědy pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin. 
Ovoce a mléko do škol již jen I. stupeň. 
 
16. Spolupráce školy s dalšími institucemi  
Mensa – Klub nadaných dětí 
Atletika pro děti do škol 
Ak Olymp – atletický oddíl 
FSS MU – podpora nadaných žáků 
ZUŠ Charbulova 
Poznej víc 
Věda nás baví 
ZUŠ Charbulova 
Otevřené školy 
 

17. Žáci z Ukrajiny – současná počet žáků z Ukrajiny je 21. 

II. Připomínky, podněty rodičů, diskuse 

1. Vybavení lékárniček. Byl vznesen požadavek na kvalitnější materiál. 

 

Příští setkání výboru spolku rodičů se uskuteční 11.4.2023 spolu s třídními schůzkami. 

Zapsal Zálešák 


