
ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ JASANOVÁ, BRNO-JUNDROV 
Školní rok 2022/2023 

 
Termín: 9. 3. 2023, 18:00 
Místo: Zasedací místnost Úřadu MČ Brno-Jundrov, Veslařská 56  
 
Přítomné členky  
Mgr. Ivana Gabryšová  
Mgr. Taťána Hrubá   
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D.  
Irena Koláčná  
Mgr. Marcela Šímová  
Mgr. Helena Vaňková 
 
Omluveny: - - -  
 
Host  
Mgr. Ondřej Vitula (člen komise pro školství MČ Brno-Jundrov) – bod 2 
 
 
Program  
 

1. Činnost školské rady (ŠR) při ZŠ Jasanová (poslání ŠR, využívání působnosti ŠR dle kompetencí 
stanovených ve školském zákoně, stanovení pravidelné frekvence zasedání ŠR, volba prostor 
pro setkávání ŠR, podpora komunikace ŠR s aktéry vzdělávání na ZŠ Jasanová – vedením školy, 
pedagogy a rodiči, doplnění informací o ŠR na webu školy) 

 
2. Hodnocení vnímané kvality ZŠ Jasanová – představení záměru, diskuse a součinnost ŠR 

 
 
Výstupy z jednání  
 
Bod 1 
Školská rada bude svojí činností aktivně usilovat o všestranný rozvoj ZŠ Jasanová, stejně jako o rozvoj 
místní komunity v Jundrově. Postupně se z dosud převážně formálního uskupení transformuje do 
činné a proaktivní platformy umožňující odbornou diskusi podnětů a témat relevantních pro ZŠ 
Jasanová.  
 
Školská rada bude fungovat nejen jako schvalovací orgán, ale i jako orgán iniciační (členové rady 
mohou předkládat/pro diskusi otevírat vhodná témata) a poradní orgán (ŠR se bude aktivně zabývat 
náměty vedení, pedagogů, rodičů, žáků a zřizovatele). Bude aktivně spolupracovat s Komisí pro 
školství MČ Brno-Jundrov.  
 
Školská rada bude využívat celého rozsahu své působnosti dané školským zákonem, tj. bude se 
aktivně vyjadřovat k návrhům změn ŠVP a jeho uskutečňování, k případným změnám ve školním řádu, 
k pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, k přípravě koncepčních záměrů rozvoje školy, k 
rozpočtu a hospodaření a k inspekčním zprávám ČŠI. Vedení školy bude členy školské rady informovat 
o zamýšlených změnách v uvedených oblastech, resp. poskytne školské radě příslušné podklady.  
 
Bude posílena vedoucí a organizační role předsedkyně školské rady, tak aby školská rada v souladu 
se školským zákonem pracovala nezávisle na vedení školy.   
 
Školská rada se bude scházet pravidelně třikrát ročně, přičemž jednotlivá setkání budou rovnoměrně 
rozložena v průběhu školního roku: 



1. zasedání – přelom září a října (setkání se bude účastnit ředitel ZŠ Jasanová, těžištěm setkání 
bude projednání a schválení Výroční zprávy školy za uplynulý školní rok) 

2. zasedání – druhá polovina listopadu 
3. zasedání v průběhu dubna 

(Termíny zasedání mohou být navázány ne konání třídních schůzek. Na zasedání je dle aktuální 
diskutované agendy možno pozvat jako hosty zástupce zřizovatele, vedení školy, rodičů apod.).  
 

První zasedání ŠR se bude konat v prostorách ZŠ Jasanová, další dvě mimo ZŠ, v prostorách 
Rozmarýnku nebo v zasedací místnosti Úřadu MČ Brno-Jundrov Veslařská 56.  
 
ŠR bude aktivně komunikovat s vedením ZŠ Jasanová a bude usilovat o „otevření“ komunikačního 
kanálu s pedagogy a rodiči. Jedná se o postupný proces, jehož cílem je umožnit pedagogům i rodičům, 
aby byli dostatečně informováni o dění ve školské radě, v případě zájmu mohli aktivně ovlivnit 
projednávanou agendu ve ŠR či se účastnit jednání ŠR jako hosté. Prvním krokem bude doplnění 
chybějících emailových kontaktů na nepedagogické členy školské rady a zveřejňování zápisů ze 
zasedání ŠR.  
 
Členové ŠR souhlasili s doplněním emailových kontaktů v sekci „Členové“ na webu školy (aktuálně je 
k dispozici pouze kontakt na zástupce za pedagogické pracovníky).  
 
Členové ŠR souhlasili se zveřejňováním zápisů ze zasedání školské rady na webu školy, tak aby byly 
k dispozici vedení školy, pedagogům i rodičovské veřejnosti. Předsedkyně školské rady zajistí 
pravidelné informování všech jmenovaných skupin o dostupnosti zápisu.   
 
Předsedkyně ŠR zajistí vytvoření dvou dalších záložek na webu školy v sekci „Školská rada“ ke 
stávajícím záložkám (Citace zákona, Členové a Volební řád):  
 

• Zápisy ze zasedání (na 4. místo) 
 

• Poslání a agenda (na 2. místo) – obsah sekce bude připraven členkami ŠR za zřizovatele a 
rodiče do 31. 5. 2023, součástí bude informace o tom, v jakých otázkách se rodiče a pedagogičtí 
pracovníci školy mohou obracet na školskou radu a jak mají v tomto případě postupovat. 
Rovněž budou doplněny pokyny pro rodiče, v jakých případech je třeba se obracet na třídní 
učitele a případně i další pracovníky školy (tj. kdy se nejedná o podnět pro školskou radu). 
Členky školské rady za pedagogické pracovníky připraví informativní text pro rodiče 
upřesňující, jakým způsobem mají postupovat při řešení individuálních záležitostí svých dětí 
(do 31. 5. 2023).  

 
 
 
Bod 2 
 
Školská rada byla seznámena s částí aktuálně řešené agendy Komise pro školství Rady MČ-Brno 
Jundrov a byla požádána o součinnost při přípravě adaptovaného dotazníku ČŠI, jehož administrace 
si klade za cíl získat hlubší vhled vnímané kvality ZŠ Jasanová žáky a rodiči žáků a přispět tak k dalšímu 
rozvoji školy v oblasti kvality výuky, školního a třídního klimatu a vedení školy. Informace získané 
touto cestou by měly být užitečné jak pro zřizovatele, tak i pro vedení školy a pedagogické pracovníky. 
V neposlední řadě by dotazníkové šetření mohlo posílit i reflektivní schopnosti žáků.  
 
Členky školské rady byly požádány o zaslání svých připomínek a podnětů k prvotní verzi upraveného 
dotazníku do 2. 4. 2023 tak, aby tyto mohly být následně zapracovány.    
 

  

Zapsala: Gabriela Hublová  


