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ŠKOLSKÁ RADA 

Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, Zemědělská 29 
 

 Zápis ze zasedání dne 19.10.2015 
 

 

Místo:    MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 

Přítomní členové ŠR:   Ing. René Retek, Mgr. Hana Dvořáková, Ing. Jiří Sekora 

Předsedající:               Ing. René Retek 

 

 

Program jednání: 

 

1. Volba a jmenování členů Školské rady MZŠ na období 2014-2017. 

2. Seznámení se základními dokumenty ŠR. 

3. Volba předsedy a místopředsedy ŠR. 

4. Výroční zpráva školy za 2014/15. 

5. Různé. 

 

ŠR po projednání v souladu s platným jednacím řádem přijala všemi hlasy následující usnesení: 

 

 

1. bere na vědomí 

1.1 Zástupcem pedagogických pracovníků ve ŠR byl dne 10.11.2014 zvolen Ing. René Retek – viz  

zápis z voleb v příloze tohoto zápisu. 

1.2 Zástupcem zákonných zástupců žáků školy ve ŠR byla dne 10.11.2014 zvolena Mgr. Hana 

Dvořáková – viz zápis z voleb v příloze tohoto zápisu. 

1.3 Zástupcem zřizovatele ve ŠR byl na schůzi Rady městské části Brno-sever dne 27.8.2015 

jmenován Ing. Jiří Sekora (a současně byla odvolána Ing.arch. Zuzana Bímová). 

1.4 Volební období ŠR je od 10.11.2014 do 9.11.2017. 

1.5 Členové ŠR byli předsedajícím seznámeni se základními dokumenty ŠR: volebním řádem, 

jednacím řádem a částí Školského zákona týkajícího se ŠR (§167 a  168).. 

 

2. schvaluje 

2.1 Předsedou ŠR  byl zvolen Ing. René Retek, místopředsedou Ing. Jiří Sekora. 

2.2 ŠR  schvaluje ředitelem předloženou výroční zprávu školy za školní rok 2014/15, která byla po 

projednání schválena bez připomínek. 

 

3. ukládá a doporučuje 

3.1 Předseda ŠR bude svolávat její zasedání nejméně dvakrát ročně, a to zpravidla v dubnu běžného  

      roku (projednání návrhu ročního rozpočtu MZŠ ) a v průběhu měsíce října běžného roku  

     (schválení výroční zprávy školy za proběhlý školní rok, vyjádření k aktualizované podobě ŠVP). 

 

Příští zasedání Školské rady se uskuteční 23.11.2015 v 16.00 v budově Zemědělská 29, kabinet fyziky. 

 

Příloha zápisu:    

- Zápis z voleb zástupce pedagogických pracovníků do ŠR MZŠ ze dne 10.11.2014 

- Zápis z voleb zástupce zákonných zástupců žáků školy do ŠR MZŠ ze dne 10.11.2014 

- Jednací řád Školské rady při MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 ze dne 17.1.2012 

 

 

V Brně dne 19. října 2015 

 

Ing. René Retek, předseda ŠR, v.r.  


