Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p.o.
624 00 Brno – Komín
fakultní škola PdF MU

Zápis z řádné schůze školské rady
při Základní škole a Mateřské škole Brno, Pastviny 70, příspěvkové organizace

Datum a místo konání: 11.6.2018, jídelna školy
Přítomni členové školské rady:
- zástupci školy:
Alena Göőzová
Renata Hriadelová
Hana Staňková
- zástupci zřizovatele:
Michaela Kameníková
Jana Unčovská
- zástupci rodičů:
Eva Němcová
Kamila Novotná
Tomáš Philippi
Hosté:
Mgr. J. Líčeníková
Růžena Marková

Dne 11.6.2018 se v 16:00 v jídelně školy sešla školská rada při Základní škole a Mateřské škole Brno,
Pastviny 70, příspěvkové organizace, IČ: 60555882 (dále jen „škola“).
Předseda v 16:00 zahájil jednání školské rady a přivítal novou členku školské rady - paní Kamilu Novotnou.
Předseda se poté dotázal přítomných, zda všichni řádně a včas obdrželi pozvánku na schůzi školské rady.
Všichni přítomní členové potvrdili, že řádně a včas obdrželi pozvánku na schůzi školské rady.
Nová členka školské rady Kamila Novotná prohlásila, že program schůze obdržela v dostatečném
předstihu před konáním školské rady, s tímto se seznámila a souhlasí s jednáním schůze podle tohoto
programu.

K dalšímu jednání předseda navrhnul zvolit zapisovatele, a to Evu Němcovou.
Přítomní rozhodli o volbě zapisovatele takto:
Pro: 100%, Proti: 0%, Zdržel se: 0%

S ohledem na schválení jednacího řádu školské rady na minulé ustavující schůzi a též vzhledem k nynější
přítomnosti nového člena školské rady vyzval předseda přítomné k hlasování o potvrzení aktuálního znění
jednacího řádu.
Předseda navrhnul následující usnesení: Potvrzuje se znění jednacího řádu školské rady přijaté na schůzi
školské rady dne 20.2.2018.
Pro: 100%, Proti: 0%, Zdržel se: 0%

Školská rada konstatovala, že z předchozí schůze školské rady nevyplynuly žádné úkoly k aktuálnímu
projednání.

Předseda dále navrhnul schválit program schůze školské rady navržený v pozvánce:
1. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2018
2. Zvážení obecného shrnutí výsledků přijímacích zkoušek studentů, kteří absolvovali matematiku
Hejného metodou a hlásili se na střední školy, a zveřejnění tohoto shrnutí pro přehled rodičů žáků
školy
3. Možnost zapojení školy do programu příspěvků na dietní stravování
4. Uspořádání přednášek a besed pro žáky (zejména vyšších ročníků) o nakládání s informacemi, a to
zejména za účelem zvýšení „mediální gramotnosti“ (postupy k hodnocení věrohodnosti
internetových zpráv, rozpoznávání fake news, rizika neověřených informací, apod.)
5. Obecné posouzení způsobu výuky jazyků na prvním stupni, zapojení rodilých mluvčích
Přítomni rozhodli o schválení programu takto:
Pro: 100%, Proti: 0%, Zdržel se: 0%

Dále bylo jednáno o jednotlivých bodech programu.

1. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2018
Paní ředitelka Líčeníková představuje schválený rozpočet.
Z rozpočtu mimo jiné vyplývá, že dotace z rozpočtu OU – provoz je ve výši 4 120 tis. Kč. Paní ředitelka
přitom uvádí, že zejména dotace na drobný dlouhodobý majetek (lavice, skříňky, apod.) by bylo
vhodné navýšit. Některé vybavení je nutno obměnit. Škola má též aktuálně nedostatek prostor. ZŠ je
nucena čerpat z reverzního fondu. Rozpočet školy je poměrně napnutý.
Paní ředitelka představila i obecné a pouze ilustrativní srovnání s jinými brněnskými ZŠ s bazénem.
ZŠ Pastviny - 701 žáků (802 včetně MŠ)
MMB posílá v roce 2018 na žáka 9 394,-Kč, na ZŠ Pastviny při počtu 701 žáků a výši dotace
4 120 000,-Kč činí průměr na žáka 5877 Kč.
Předložený rozpočet na rok 2018 byl školskou radou řádně projednán.
Závěr:
Školská rada projednala návrh rozpočtu školy na rok 2018 a vzala jej na vědomí.
Školská rada dále tímto vznesla dotaz na zřizovatele o poskytnutí bližších informací ohledně rozdílu
mezi příspěvkem na žáka od MMB ve výši 9 394,-Kč (když žáků je na ZŠ Pastviny 701 a celkový
příspěvek od MMB tedy může činit cca 6 585 194,-Kč) a ze strany OÚ dále poskytovanou dotací ZŠ
Pastviny ve výši 4 120 000,-Kč.

Školská rada též tímto vznesla dotaz na zřizovatele ohledně okolností a principů stanovení aktuální
výše rozpočtu školy vzhledem ke skutečnosti, že oproti školnímu roku 2016/2017 je ve školním
roce 2017/2018 o 72 dětí více.
Školská rada zároveň takto žádá zřizovatele o zodpovězení výše uvedených dotazů do konce
aktuálního školního roku.

2.

Zvážení obecného shrnutí výsledků přijímacích zkoušek studentů, kteří absolvovali
matematiku Hejného metodou a hlásili se na střední školy, a zveřejnění tohoto shrnutí pro
přehled rodičů žáků školy

Bylo zjištěno, že přesná statistika dosud není, neboť zatím není k dispozici dostatek vstupních údajů.
Závěr:
Možnost zveřejnit v Komínském zpravodaji názory učitelů, dětí, rodičů, kteří již absolvovali výuku s
Hejného metodou, jako osvětu pro rodiče, kteří mají zájem o porovnání úspěšnosti žáků při výuce
Hejného a klasickou metodou.

3.

Možnost zapojení školy do programu příspěvků na dietní stravování

Školské radě bylo ze strany paní Markové jako vedoucí školní kuchyně sděleno, že pokud jsou na ZŠ
Pastviny dětí s celiakií, tyto si nosí obědy z domu a paní kuchařky je dětem ohřívají.
Byl vznesen dotaz na paní Markovou, zda by bylo možné zavést do jídelníčku jako jednu z možností
dietní jídlo (bez přidané mouky).
Školské radě bylo sděleno, že v takovém množství, v jakém se vaří na ZŠ (800 obědů), toto nelze. Jde
o nákladnou záležitost a z hlediska hygieny by bylo nutné oddělit prostor, kde se připravuje dietně a
ostatní prostor.
Závěr:
Paní Marková projedná s vedoucí paní kuchařkou možnost vytipovat jídla, která nepotřebují a
nevyžadují dochucování či zahušťování, jsou „dietní“, a u těchto by bylo možno v jídelníčku
výslovně uvést, že jsou bezlepková.

4. Uspořádání přednášek a besed pro žáky (zejména vyšších ročníků) o nakládání s informacemi, a
to zejména za účelem zvýšení „mediální gramotnosti“ (postupy k hodnocení věrohodnosti
internetových zpráv, rozpoznávání fake news, rizika neověřených informací, apod.)
Tuto problematiku je možné představit i žákům prvního stupně, a to různými způsoby – např. formou
divadla.
Na FSS MU běží projekt Zvolsi.info, ve kterém představují studenti politologie studentům základních a
středních škol, jak fake news poznat a jak se jim bránit apod.
Závěr:
Zástupci školy vyjádřili zájem o uspořádání programů o mediální gramotnosti.

V následujícím školním roce budou učiněny kroky k nalezení vhodných způsobů pro realizaci
takových vzdělávacích aktivit.

Po projednání předchozího bodu musela z pracovních důvodů opustit jednání školské rady paní
Kameníková. Dále bylo jednáno bez její přítomnosti

5. Obecné posouzení způsobu výuky jazyků na prvním stupni, zapojení rodilých mluvčích
Školskou radou byl projednán podnět některých rodičů ohledně nejednotného přístupu k výuce a
zkoušení angličtiny v některých skupinách 4. tříd prvního stupně ZŠ. Mimo jiné ve věci nejasnosti
rozsahu a výběru slovíček pro učení a zkoušení.
Škola dále sdělila, že rodilí mluvčí jsou prozatím jako placená akce nabízeni v 9. třídách, bude zvážena
možnost předložit rodičům výuku s rodilými mluvčími jako placenou akci mimo vyučování i v nižších
třídách.
V příštím školním roce 2018/2019 bude pro druhý stupeň s největší pravděpodobností nabízena
možnost vedle německého a ruského jazyka i španělština.

Závěr:
Podnět některých rodičů ohledně nejednotného přístupu k výuce a zkoušení angličtiny v některých
skupinách 4. tříd prvního stupně ZŠ bude projednán na předmětové komisy školy.

Po projednání všech bodů programu a přijetí shora uvedených závěrů poděkoval předseda všem
přítomným a ukončil jednání školské rady.
V Brně dne 11.6.2018
Zapisovatel:

Eva Němcová

Předseda:

Tomáš Philippi

