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Zápis z jednání Školské rady Bratrské školy 
 

Datum: 31.5. 2022, 19:00 

Přítomni: Miroslav Šulák (MŠ; za učitele), Hana Pokorná (HP; za učitele) Vladimíra Horová (VH; 
za rodiče), Martin Horálek (MH; za rodiče), Jana Bubáková (JB; za zřizovatele) 

Hosté: Rostislav Konopa (RK) 

Omluven: Alena Kellerová  

Zapisovatel: Vladimíra Horová  

 

Program:  

1. Informace pana ředitele Konopy o novinkách ve škole  
a) 0. ročník   

- bylo přijato 12 dětí 
- bude sídlit v hale 2 v Pražské tržnici, prostory se momentálně rekonstruují a budou 

připraveny v průběhu podzimu 2022 
b) družina 

- bude zkrácena z ekonomických důvodů od 7.15 do 17.00 
c) jídelna 

- dochází od září ke změně, jídelna v ulici Jankovcova 
- cena oběda 60,- 

d) personální změny 

-  nová paní učitelka do 1. třídy 

-  přijati dva noví učitelé na II. stupeň  

-  odchází Eliška Pánková, Miroslav Šulák  

-  hledá se asistent(ka) a vychovatel(ka), správce IT 

 f) smlouva s rodiči 

        -  školská rada obdržela finální podobu smlouvy 

        -  zavádí úroky z prodlení 

 e) ŠVP 

-  plánuje se 1 povinný výjezd za rok, pro I. stupeň to bude jarní škola v přírodě a pro 
II. stupeň zářijový adaptační kurz 
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f)  různé: 

        -  do budoucí 6. třídy bylo přijato 13 dětí, na jiné školy odchází 2 děti 

-  z kapacitních důvodů je omezováno zastřešování domácího vzdělávání na Bratrské 
škole 

-  během letních prázdnin bude měněn školní vzdělávací plán, aby zahrnoval i 
projektovou výuku a povinné zářijové výjezdy II. stupně  

 

2. Diskuze  

 

MŠ: rodiče dětí ze 7. třídy se zajímají o možnosti sportu pro jejich děti 

 

 

 

Další schůze školské rady se bude konat 5. 10. 2022 od 17.00 v budově školy. 

 

 

 

Zápis pořídila:      Zápis ověřil: 

Vladimíra Horová            Miroslav Šulák 

 

………………………………….   …………………………………… 

       


