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

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ TYRŠOVA KUŘIM 

dne 31.08.2020 
 
 

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 
 
 
3. Zástupci pedagogických pracovníků 
Mgr. Barbora Komárková (omluvena) 
Mgr. Lenka Dvořáková 
Mgr. Markéta Pospíšilová 
 
 
 

Program jednání: 
 
1. Schválení nového školního řádu 
2. Projednání nového školní vzdělávací programu (ŠVP) 
3. Různé 
 
 
 

Zahájení schůze školské rady 
 
Schůzi Školské rady ZŠ Tyršova zahájila v 17:26 hod její předsedkyně Petra Glosová, která schůzi 
ŠR řídila. 
Úvodem bylo přítomno 7 členů. V 17:45 hod se dostavil Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Na schůzi byla přítomna ředitelka školy paní Mgr. Bc. Hana Kočevová. 
 
 
 

1. Schválení nového školního řádu 
 
Členové školské rady si navržený školní řád přečetli a projednali. Vznesli drobné připomínky, které 
budou paní ředitelkou do nového školního řádu zapracovány. 
 
 
 
Přijaté usnesení: Školská rada ZŠ Tyršova schvaluje Školní řád Základní školy Kuřim, Tyršova 

1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, se změnami dle přílohy. 
Hlasováno 
PRO: 8  NEPŘÍTOMEN: 1. 
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2. Projednání nového školní vzdělávací programu 
 
Z jednání se vzdálil v 18:30 hod Ing. Petr Ondrášek a odešla Mgr. Hana Němcová. 
 
Členové školské rady si navržený školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) přečetli a paní ředitelka 
zodpověděla dotazy. Na tvorbě ŠVP se podíleli pouze pedagogičtí pracovníci. 
 
Na jednání je vrátil v 19:05 hod Ing. Petr Ondrášek. 
 
P. Ondrášek – dodává, že ŠVP je dílem školy a školská rada do něj nemá možnost zasahovat. ŠVP 
je pojat široce a v tom spatřuje jeho slabinu. Nelíbí se mu, že škola se neprofiluje ke konkrétním cílům. 
Ne plně šťastně vidí nabídku varianty volby předmětů mezi tělesnou výchovou a angličtinou. 
H. Kočevová – nabízíme všeobecné vzdělání a nyní bude probíhat rozšířená výuka IT, v čemž vidí 
nadstandard oproti ŠVP porovnatelných školských zařízení. 
 
Přijaté usnesení: Školská rada ZŠ Tyršova bere na vědomí Školní vzdělávací plán Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, dle přílohy. 
Hlasováno 
PRO: 7  NEPŘÍTOMNI: 2. 
 
 
 

3. Různé 

 

 Zajištění voleb nových členů do Školské rady 
 

Dne 30.11.2020 končí mandát členům Školské rady při Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno–venkov, příspěvkové organizace. 
Paní Mgr. H. Němcová rozešle paní ředitelce podklady k vyhlášení voleb členů Školské rady 
ZŠ Tyršova z řad pedagogů a rodičů žáků. 

 
 

 Základní škola pro školní rok 2020-2021 nabídne zájmové kroužky pro žáky. Jejich nabídka bude 
zveřejněna v nejbližších dnech, s předpokládaným termínem zahájení činnosti kroužků od října. 

 

 Ve škole se budou nadále konat „Rodičovské kavárny“ a to pravděpodobně 1x za měsíc. 
 

 Pedagogové budou vybaveni novou výpočetní technikou, která bude pořízena z dotačního 
programu MŠMT. Dotace činí 20.000 Kč na pedagoga. Nyní bohužel řeší problémy se špatně 
fungujícím připojením. Bude řešeno v rámci předávacího protokolu akce definicí vad a nedodělků, 
včetně termínu jejich odstranění zhotovitelem. 

 
 
 
Schůzi školské rady ukončila její předsedkyně v 19:30 hodin. 
 
 
 
 
 
Petra Glosová Ing. Rostislav Hanák 
předseda ŠR člen ŠR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 


