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  Základní škola Kuřim, Tyršova1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ TYRŠOVA KUŘIM 

dne 25. 10. 2019 
 
 
 

PREZENČNÍ LISTINA: 
 
1. Zástupci zřizovatele 
Ing. Petr Ondrášek 
Ing. Rostislav Hanák 
Mgr. Hana Němcová 
 
 
2. Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků 
Petra Glosová 
Monika Medková 
Ing. Jaromír Strašák  (omluven) 
 
 
3. Zástupci pedagogických pracovníků 
Mgr. Barbora Komárková 
Mgr. Lenka Dvořáková 
Mgr. Markéta Pospíšilová 
 
 
 

Program jednání: 
 
1) Seznámení s výsledky voleb do ŠR z řad pedagogických pracovníků 
2) Školní řád + dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu „Hraj si, uč se, poznávej“ 
3) Schválení výroční zprávy 
4) Různé 
 
 
 

Zahájení schůze školské rady 
 
Schůzi Školské rady ZŠ Tyršova (dále jen ŠR) zahájila její předsedkyně Petra Glosová, která schůzi 
ŠR řídila i ukončila. 
Přítomno bylo 8 členů. 
 
Na schůzi byla přítomna ředitelka školy paní Mgr. Bc. Hana Kočevová. 
 
 
 
 

1. Seznámení s výsledky voleb do ŠR z řad pedagogických pracovníků 
 
Členové ŠR byli seznámeni s novými členy rady z řad zástupců pedagogického sboru Mgr. Lenkou 
Dvořákovou a Mgr. Markétou Pospíšilovou. 
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2. Školní řád + dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu „Hraj si, uč se, 
poznávej“ 
 
Předsedkyně ŠR seznámila členy se stanoviskem Ing. Strašáka, který se nemohl ze služebních 
důvodů ŠR zúčastnit. 
 
Členové školské rady projednali školní řád a seznámili se změnami vzešlými z jednání s rodiči 
a vedením školy ze dne 10. 9. 2019. 
Členové ŠR volení z řad rodičů a pedagogů, na základě dotazu Ing. Hanáka konstatovali, že nemají 
v současné době žádné zásadní připomínky a podněty k aktualizované verzi dodatku ke školnímu 
vzdělávacímu programu "Hraj si, uč se a poznávej". 
Drobné připomínky, které byly na této schůzi vzneseny, budou po dohodě s ředitelkou školy do 
školního řádu zapracovány a o této podobě školního řádu bylo hlasováno. 
 
Přijaté usnesení: Školská rada ZŠ Tyršova schvaluje Školní řád Základní školy Kuřim, Tyršova 

1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, dle přílohy se změnami. 
Hlasováno 
PRO: 8  NEPŘÍTOMEN: 1. 
 
 
Členové ŠR byli seznámeni s dodatkem ke školnímu vzdělávacímu programu „Hraj si, uč se, 
poznávej“ a vzali ho na vědomí. 
 
 
 

3. Schválení výroční zprávy 
 
R. Hanák – žádá ve zprávě rozepsat zkratky, popřípadě uvést vysvětlivky. 
 
Přijaté usnesení: Školská rada ZŠ Tyršova schvaluje Výroční zprávu o činnosti Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace za školní rok 
2018/2019. 

Hlasováno 
PRO: 8  NEPŘÍTOMEN: 1. 
 
 
 

4. Různé 
 
H. Němcová – bylo by dobré, kdyby volby nových členů ŠR na funkční období od 1. 12. 2020 byly 
vyhlášeny již v 06/2020 (přesněji na třídních schůzkách na ZŠ Komenského dne 25. 5. 2020 a ZŠ 
Tyršova dne 28. 5. 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petra Glosová Ing. Rostislav Hanák 
předseda ŠR člen ŠR 
 
 
 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 


