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Zápis z jednání Školské rady WZŠMŠ Brno, Plovdivská 8, p. o. 
Pořadové číslo 22/2019 (část III.)                                                              datum 27. května 2019  

 
Přítomni: Ivo Brzák, Josef Červenka, Dana Holečková, Svatava Nunvářová, Stanislav Skřička, 
Roman Vančura.  
Hosté: Tomáš Jedlička (bod č. 6, část bodu č. 7) 
 
Schválený program jednání: 

6. Zodpovězení otázek na ředitele školy z minulého jednání. 
7. Kapacita WZŠ.  
8. Různé, diskuze, závěr. 
 
Zahájení 

Předsedající zahájila jednání v 17:30 h, přivítala všechny přítomné členy.  

Školní rada je usnášeníschopná 6 ze 6, dále jen ŠR.  

Bod č. 6. Zodpovězení otázek na ředitele školy z minulého jednání (5. 11. 2019). 

Písemné podklady k bodu byly dodány předem. Projednání bodu je přítomen T. Jedlička. 

A) Jak porušení pravidel řešil ředitel s odesílateli deklarace? S jakým výsledkem? Jestli 
škola dala podnět na prošetření u ÚOOÚ? 

B) Dietní stravování zavedeno dosud nebylo a nebylo ani rodičům sděleno, proč se tak 
nestalo. Prosím o reakci na tento nezodpovězený dotaz. 

C) Kolik úsilí a času věnoval (pan ředitel) k vyřešení možnosti vstupu rodičů do jídelny? 
Požádal jste KHS o stanovení podmínek pro vstup rodičů do školní jídelny? 

D) Proč nebyla informace o setkání se ředitele a výboru WA se zřizovatelem předána i 
školské radě? 

Pan ředitel a zástupci pedagogů na otázky odpověděli, vzhledem k výhradám některých 
členů ŠR a ověřovatele, které se týkaly zveřejňování neautorizovaných výroků, nelze tyto 
odpovědi zveřejnit. 

Bod č. 7. Kapacita WZŠ. 
Písemné podklady k bodu nebyly dodány předem. Předkladatelem bodu je I. Brzák. Na část 
bodu byl přítomen T. Jedlička.  

Stručný obsah bodu: 

- jak může ŠR pomoci škole ke zvýšení prostorových kapacit pro další nové třídy, jaké jsou 
aktuální možnosti řešení prostorového nedostatku v budovách školy, 

-  možnosti zvýšení kapacity školy v prostorách Laty v koordinaci se zřizovatelem. 

S. Nunvářová dává z důvodu pokročilého času jednání návrh na ukončení jednání a 
pokračování příště v nedojednaných bodech a s případně novými potřebnými body. 

R. Vančura dává protinávrh na pokračování jednání a jeho dokončení. 
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Nejdříve je hlasováno o protinávrhu. S ohledem na výsledek o návrhu hlasováno nebylo. 

Ivo Brzák Josef 
Červenka 

Dana 
Holečková 

Svatava 
Nunvářová 

Stanislav 
Skřička 

Roman 
Vančura 

pro pro pro proti pro pro 
Hlasování o pokračování. Celkem: 4 pro/2 proti/0 zdržel. Návrh: přijat. 
 
Bod č. 8. Různé. 
Připomínky k minulému jednání ŠR – zástupkyně pedagogů upozornila na porušení jednacího 
řádu, na části jednání byl přítomný rodič i na jiné body, než na které byl pozván. 

S. Nunvářová upozornila, že školní řád ZŠ ze dne 14. 6. 2018, zveřejněný na webu školy a 
používaný ve školním roce 2018/19, obsahuje v článku 8 písmene d) klauzuli o tom, že jej 
školská rada schválila dne 13. 6. 2018. ŠR však tento školní řád na tomto, ani na žádném jiném 
zasedání neprojednávala ani neschvalovala. 

S. Nunvářová hovořila o nedodávání podkladů panem ředitelem. 

J. Červenka položil otázku na výsledky mapy školy: jak se k nim škola postaví a bude je řešit? 
Bude řešeno na příští ŠR. 

Zástupce pedagogů zmínil finanční závazky rodičů vůči škole (např. dluhy za družinu, školní 
klub, školní obědy, …) a další nedořešené záležitosti (např. nevyplněné formuláře GDPR).  

Příští ŠR se uskuteční 16. září 2019 v 17:30 h, potvrzení proběhne začátkem září. Jednání bylo 
ukončeno ve 21:25 h.  
Předběžný návrh programu příští ŠR:  
mapa školy, GDPR formuláře školy, školní řád, zpráva o vyřešení podnětů rodičů. 
 
Přílohy zápisu: 
A. Prezenční listina 

Zapsal: Josef Červenka 

 

Zápis ověřil: Stanislav Skřička 

Nedošlo ke shodě mezi zapisovatelem a ověřovatelem zápisu, proto jsou části, které 
ověřovatel ověřil, označeny v textu šedým podbarvením. 

Poznámka zapisovatele: 

Dle jednacího řádu uvedl zapisovatel stručný záznam rozpravy, rozprava byla skryta 
(začerněna) na základě usnesení přijatého na jednání ŠR č: 23/2019 ze dne 16. září 
2019 v bodě č. 7. : 

,, R. Vančura navrhuje: Řešení patové situace se zápisem 22/2019 reagovat nezveřejněním 
sporného bodu – stručný obsah rozpravy, i když je to proti JŘ, a zveřejněním všech ostatních 
součástí zápisu č. 9, odst. 5: 
pořadové číslo zasedání, 
datum zasedání, 
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účast členů ŠR, 
schválený pořad zasedání, 
přijaté závěry, 
průběh a výsledek hlasování s uvedením, jak jednotliví členové hlasovali, 
přijatá usnesení.‘‘ 

Předsedkyně ŠR Svatava Nunvářová 

 


