Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1

Zápis ze schůze školské rady 2/ 2021

Termín:
Přítomni:

Hosté:

5. 10. 2021
Paní Alena Dvořáková – členka za pedagogické prac. školy, předsedkyně ŠR
Paní Lada Mazálková – členka za pedagogické pracovníky školy
Paní Jana Balášová – členka za zákonné zástupce žáků
Paní Natálie Keberlová – členka za zákonné zástupce žáků
Pan Martin Krytinář – člen za zřizovatele, místostarosta
Paní Radmila Pechová – členka za zřizovatele
Světlana Brankovská, ředitelka školy

Program:
1) Projednání a schválení zprávy o činnosti školy za rok 2020/2021
2) Projednání a schválení školního řádu a klasifikačního řádu
3) Projednání a schválení novely ŠVP Přemyslák č.j. ZSPREMYSL/658/2020
4) Pololetní účetní uzávěrka
5) Návrh rozpočtu 2022
6) Různé
Ad 1)

ŘŠ předložila zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021 s přiloženým
komentářem a přehledem konaných akcí

Ad2)

ŘŠ předložila školní řád a klasifikační řád

Ad3)

ŘŠ předložila ŠVP s názvem Přemyslák č.j. 658/2020 s platností od 1. 9. 2021
(změna je v plavání – po celý šk. rok jezdí do plavání 2. ročníky)

Ad4)
Ad5)

ŘŠ předložila pololetní účetní uzávěrku ke 30. 6. 2021
ŘŠ předložila návrh rozpočtu na rok 2022

Ad6)

Různé

Různé:
V červnu došlo k havárii na střeše. Opravu jsme zajistili, objednávku a platbu provedl
zřizovatel.
Při bouřkách na začátku července došlo k vyhoření modemu řídícího internet, byla nutná
kompletní výměna.
Také došlo k vyhoření telefonní ústředny, oprava nebyla možná. Zajistili jsme její výměnu.
Opravili jsme schody u klubovny na zahradě – byly v havarijním stavu, dále jsme opravili
schody u školičky, schody ve dvoře školy a opadávající omítku ve dvoře u vchodu na budově
školy. Rozšířili jsme parkovacích plochu ve dvoře školy.
Byly vyměněny vodovodní baterie ve většině učeben. Vyměnili jsme celý systém zvonění a
školní rozhlas.
Dokoupili jsme několik nových notebooků pro nově příchozí učitele.
Byly zkontrolovány a doplněny všechny počítače ve škole (celkem jich je již 95 kusů).
Do 1. třídy nastoupilo 29 žáků, celkem ve škole 385 žáků.
Do MŠ nastoupilo 9 dětí, celkem máme 54 dětí.
V tomto škol. roce máme 24 předškoláků.
Rozpočet 2021 čerpáme rovnoměrně dle pokynů zřizovatele a KÚ. Během školního roku
se budou opět konat školy v přírodě, jako mnoho let před covidem, lyžařské výcvikové kurzy
pro 1. i 2. stupeň, vlastivědné i přírodovědné exkurze, výlety, výukové pořady, výjezdy do
zahraničí. Vše, pokud to epidemiologická situace dovolí.
Pololetní účetní uzávěrka k 30.6. 2021 byla odevzdána včas a bez závad, schválena
zřizovatelem. Prozatímní uzávěrka ke 30.9. 2021 bude odevzdána do 15.10.2021.
V březnu 2021 proběhl audit účetnictví za rok 2020, byl bez závad.
Pokračujeme v projektu EU OPVVV – šablony III, ukončení 28. 2. 2023.
Provoz MŠ od 9. 8. 2020 proběhl bez problémů. Přihlášeno bylo 54 dětí.
DDM Helceletka měla v MŠ provoz 19. 7. – 30. 7. 2021.
Vestavba do půdy a přebudování odborných učeben (učebna jazyků, počítačová,
matematicko-fyzikální, chemická, rozšíření a přebudování jídelny, nové kabinety) je zatím
plánována na červenec 2022 - srpen 2023.
Preventivní programy pro žáky – řešení vztahů ve třídě na Sládkové objednává MP p. Kočí.
Preventivní program pro 5. ročníky – Dobronauti (termíny - 14. 9. 2021, 24. 11. 2021, 1. 3.
2022 - koná se přímo ve škole).
Adaptační pobyt pro 6. a 7. ročníky od 20. 9. 2021 v Petříkově
Pro třetí třídy jsme zajistili kurz plavání od 8. 10. 2021, jako náhradu za minulý školní rok,
kdy z důvodu covidu bylo plavání zrušeno.
Informaci o stavbě nové ŠD podal p. místostarosta Krytinář, možný termín v roce 2022.
Usnesení:
-

školská rada projednala a schválila zprávu o činnosti školy za rok 2020/2021
školská rada projednala a schválila školní řád a klasifikační řád

-

školská rada projednala a schválila ŠVP Přemyslák č.j. 658/2020 s účinností
od 1. 9. 2021
školská rada bere na vědomí účetní uzávěrku ke 30. 6. 2021
školská rada bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2022

Mgr. Mgr. Alena Dvořáková …………………………………………..
předsedkyně školské rady
Ing. Jana Balášová…………………………………………………….
ověřovatelka zápisu
Mgr. Světlana Brankovská
ředitelka školy

