
Zápis z 12. zasedání školské rady ZŠ Laštůvkova ze dne 9. 11. 2011  
 
 
Přítomni:   Mgr. Hana Drmotová, Mgr. Miroslav Dlapa, PaedDr. Vilém Buriánek,  
                 Ing. Jaroslav Kacer, p. Jaroslav Kocián a JUDr. Václav Pumprla   
 
Program:    
1/ zahájení  
2/ volba předsedy školské rady  
3/ projednání Výroční zprávy o činnosti ZŠ Brno, Laštůvkova 77 za školní rok 2010/2011 
4/ projednání Školního řádu ZŠ Laštůvkova 77 pro školní rok 2011/2012 
5/ projednání Klasifikačního řádu ZŠ Laštůvkova 77 pro školní rok 2011/2012   
6/ diskuse  
7/ závěr 
 
ad 1/  Jednání školské rady zahájil JUDr. Václav Pumprla  
          
ad 2/  V návaznosti na skončení funkčního období předchozích členů školské rady, byli jmenováni 
zřizovatelem ZŠ Laštůvkova zástupci do školské rady PaedDr. Vilém Buriánek a Ing. Jaroslav Kacer.  
ZŠ Laštůvkova nově zvolila zástupce do školské rady Mgr. Hanu Drmotovou a Mgr. Miroslava Dlapu 
a zákonnými zástupci nezletilých žáků byli zvoleni p. Jaroslav Kocian a JUDr. Václav Pumprla. Po 
krátké diskusi byla provedena volba předsedy školské rady na další období. Předsedou školské rady 
byl zvolen pěti hlasy přítomných členů školské rady JUDr. Václav Pumprla.  
 
ad 3/  V rámci tohoto bodu byly vzneseny některé dotazy k obsahu Výroční zprávy o činnosti ZŠ 
Laštůvkova, které byly v průběhu projednávání zprávy zodpovězeny. Také byl vznesen návrh na 
doplnění výroční zprávy o seznam použitých zkratek pro lepší srozumitelnost zprávy nejen odborné 
veřejnosti. Výroční zpráva byla schválena všemi hlasy přítomných členů.   
 
ad 4/  Školní řád ZŠ Laštůvkova pro školní rok 2011/2012 byl po krátké diskusi schválen všemi hlasy 
přítomných členů.  
 
ad 5/  Klasifikační řád ZŠ Laštůvkova pro školní rok 2011/2012, byl po projednání rovněž schválen 
všemi hlasy přítomných členů.   
 
ad 6/  V rámci diskuse bylo projednáno několik dotazů a podnětů: 
a)  Jsou motto a logo školy vyhovující a jsou dostatečně prezentované i na dokumentech a tiskovinách 
školy? Nestálo by za zvážení pokusit se shromáždit návrhy na nové logo a v rámci ankety na 
webových stránkách školy s hlasováním vybrat logo, které by škola následně více využívala při své 
prezentaci navenek, včetně využití loga na různé dárkové předměty, trička apod.? 
b)  Strategické cíle školy by se mohly doplnit např. o cíle k technickému zlepšení stavu a provozu 
budovy školy, konkrétně tedy o cíl usilovat o zateplení objektu budovy, včetně výměny oken a  
zajištění odhlučnění školní jídelny včetně její reorganizace. Škola by se mohla pokusit, ve spolupráci 
se zřizovatelem, o získání části finančních prostředků na řešení výše uvedených technických opatření 
z různých dotačních programů, přičemž v tomto úsilí by ji zřizovatel podpořil.  
 
ad 7/  Po projednání všech bodů zasedání bylo jednání školské rady předsedou školské rady ukončeno.    
 
 
V Brně dne  9.11.2011 
 
Podpisy přítomných členů :  


