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Zápis z jednání dne 16. 10. 2018 

 

Místo konání:  SZŠ Brno, Jaselská, sborovna, ředitelna 

 

Datum:   16. 10. 2018 v 15 hodin 

 

Přítomni:   Mgr. Tůmová Zdeňka, Ing. Grepl Jan, Mgr. Novotný Tomáš,  

   Mgr. Váňová Jana, paní Sádecká Anna, slečna Vévodová Monika 

 

Omluveni:  pan Vedral Ondřej, Mgr. Bednaříková Lubora 

 

Hosté: PhDr. Zuzana Číková – ředitelka školy 

 
 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení předsedou Ing. Janem Greplem. 

2. Schválení programu jednání (Školní řád SZŠ, Výroční zpráva SZŠ, seznámení 

s novou ředitelkou školy) – přítomnými jednohlasně schváleno. 

3. Zástupce Rady Jihomoravského kraje Martin Špůrek – nebyl zkontaktován. 

Důvodem je nedodání skutečné adresy ani jiného kontaktu od JMK. 

4. Školní řád – přítomnými jednohlasně schváleno. 

5. Výroční zpráva – přítomnými jednohlasně schváleno. 

6. Různé:  

• PhDr. Zuzana Číková sdělila Školské radě realizaci a plány ve škole: 

 ukončení sanace koncem října 2018, využití prostor – cvičební sál, 

investice spojené se sanací 

 výhledově projekt na výměnu kanalizace – potřeba digitalizace budovy 

na základě vypracovaní projektu 

 převzetí nově vytvořeného volejbalového hřiště dne 15. 10. 2018 

 vize kamerového systému na chodbách a nové vrátnice  

 GDPR – pověřenec pro školu paní Krásová 

 příprava školy k události 100. let republiky formou posterů, které 

vyrobili žáci 

 Festival vzdělávání 22. – 24. 11. 2018 – ředitelka školy je vedoucí 

sekce Zdravotnictví 
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 změna oboru zdravotnického asistenta na praktickou sestru (vytváří se 

nový ŠVP, rozdíl v RVP výstupech, navýšení počtu hodin  

 v ošetřovatelství a ošetřování nemocných z 44 na 54 hodin; žáci 

současných prvních ročníků si budou moci v případě zájmu zažádat  

o změnu oboru vzdělávání po ukončení studia) 

 27 cizinců studujících na škole 

 

 

Zapsala: Mgr. Jana Váňová  

Schválil: Ing. Jan Grepl – předseda 

 

 

V Brně dne 16. 10. 2018          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           


