
 

 

 

 

Zápis z 13. schůzky výboru Klubu uskutečněné 7. března 2012 
v cukrárně Smile v Bystrci od 17 hod. 

 

Zúčastnění členové výboru: Blanka Adamcová, Jana Benešová, Jana Francová, Hana Jindrová, Hana Klepárníková, 

Hana Klimešová, Viktor Lošťák, Michaela Lužová, Kateřina Malínková, Vojtěch Máša, Aleš Stehno, Marie Štouračo-

vá, Zita Žaludová 

Předsedající: Michaela Lužová 

Výbor je osmnáctičlenný, přítomno 13 členů, tj. nadpoloviční většina členů. Schůze výboru je usnášeníschopná. 

• Informace o první schůzce nové Školské rady 

o Zástupci obce nepřišli na školskou radu (p. Pokorný a p. Fedor) 

o Členy ŠR za rodiče jsou pan Máša a paní Benešová 

o Vojtěch Máša byl zvolen předsedou školské rady 

o zápis z jednání ŠR a seznam členů ŠR – viz příloha 

o  část školského zákona týkajícího se školské rady v platném znění  - viz příloha 

• Záchody ve škole – Klub rodičů koupí na školní toalety na II. stupni 8 ks zásobníků na toaletní papír za cenu 

do 430 Kč/ks vč. DPH 

• Velký bystrcký bazar 

o Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia věnovalo ceny do soutěží (bundy, čepice, 

trička, 3x kytice z bonbónů) 

o Doma vyrobené občerstvení bude, není problém jej na bazaru prodávat 

o Instalace výstavy Bystromixu a informační nástěnky o KRAP32 v pátek 9.3.2012 v SC  - sraz 

v 17 hodin 

o Sraz organizátorů bazaru v sobotu 9:45 

o Realitní kancelář RE/MAX Ano poskytla na ceny pro výherce Bystromixu 700 Kč, budou použity na 

zakoupení mp3 přehrávače pro vítěze 

o Výtvarná dílna – ujme se jí paní Francová 

• Projednat s paní ředitelkou způsob oznamování našich akcí, letáky ve vchodu se nelíbí 

• Na další schůzce nutno dořešit:  

o závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace Jmk (relaxační koutky II. stupeň),  

o přednáška pro rodiče o kyberšikaně – jak a kdy zorganizovat,  

o urgovat přes ředitelku školy projektovou dokumentaci na rekonstrukci záchodů (PDF) – úřednice 

přítomná schůzce se starostou 17. ledna slíbila předání prostřednictvím paní ředitelky 

• Příští schůzka ve středu 11. dubna 2012, cukrárna Smile od 17 hod. 

 

Zapsal: Viktor Lošťák 



 
 

 

 

 

Zápis z jednání ŠR 20. 2. 2012 
 

1. Přivítání a seznámení se s novými členy, Mgr. Fedor a Ing. Pokorný omluveni 
2. Povinnosti ŠR – schvalování a projednávání školních dokumentů, seznámení se s jednacím řádem, 

připomínkování na příštím setkání 
3. Volba předsedy a místopředsedy 
4. Předsedou byl jednomyslně zvolen pan Ing. Máša, místopředsedkyní Mgr. Bálková 
5. Plán setkávání: 1x za tři měsíce, následná schůzka 15. 5. 2012 v 15. 00 hod. 
6. Diskuze 

KANTÝNA - sortiment zdravých výrobků, souhlas s dalším prodejem a hlavně zachování prodej-
ny v prostorách školy 

STRAVOVÁNÍ  -  systém kontroly jídla na webových stránkách 
 -  objednávkový systém 
 -  způsob vydávání jídla 

           KLUB RODIČŮ -  souhlas rodičů s poskytnutím e-mailových adres vedení Klubu rodičů   
          (po dodání formulářů zajistí pedagogové školy) 
      7. Spolupráce mezi Klubem rodičů a Školskou radou 

V nejbližší době proběhnou tyto akce:   

• školení Kyberšikana 
• soutěž Vv – Krapák na cestách 
• deskové hry 
• Klub rodičů vybaví WC dívek na 2. stupni zásobníky na toalet. papír 

 

                                                                                                     Zapsala: L. Bálková 

Základní škola Brno, Heyrovského 32 

ŠKOLSKÁ RADA     2011/2012 

Mgr. Petr FEDOR ÚMČ 606 043 005 fedor@bystrc.cz 

Ing. Vladislav POKORNÝ, CSc. ÚMČ 
608 883 665 
541 215 453 

pokorny@literabrno.cz 

Ing. Jana BENEŠOVÁ rodič 728 652 335 jan.benesova@gmail.com 

Ing. Vojtěch MÁŠA rodič 731 131 302 brno@cesmad.com 

Mgr. Eva BŘICHÁČKOVÁ učitel 724 532 329 brichackova@zsheyrovskeho32brno.cz 

Mgr. Lenka BÁLKOVÁ učitel 776 710 965 balkova@zsheyrovskeho32brno.cz 

 



 
 

 

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění 

 

Školská rada 

§ 167 

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy 
umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům ško-
ly, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je 
možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně. 

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů 
školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí 
pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny 
státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy. 

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupce nezletilých 
žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže 
být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován 
zřizovatelem nebo ředitelem školy. 

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. 

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani 
na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky. 

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské 
rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady 
na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. 
K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady. 

(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina 
voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke 
zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li 
být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 
písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí 
shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách. 

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období  
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady, 
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské 
rady, 
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí, 
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo 
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty prv-
ní, 
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákon-
ných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem ško-
ly. 

§ 168 

(1) Školská rada 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, 
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, 
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, 
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 



 
 

 

 

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření 
ke zlepšení hospodaření, 
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším 
orgánům státní správy, 
i) podává návrh na odvolání ředitele.  

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. 
Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek 
stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím tím není dotčeno. 

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich 
předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k no-
vému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při 
opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 
1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. 

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle odstavce 
3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce. 


