
Zápis ze schůzky SRŠ dne 11.10.2022 

Účastnilo se 10 členů a paní Mgr. Jitka Patřičná, vedoucí učitelka 1. stupně jako host. 

Projednávané body: 

1) Kurzy první pomoci (Petra Hanáková, Jana Šopíková) 

a. Navázána spolupráce s Českým červeným křížem Brno (ČČK Brno), Státním zdravotním 

ústavem (SZÚ) a IFMSA Česká republika https://ifmsa.cz/projekty-ifmsa/ 

b. Kurzy pořádané ČČK budou vyžadovat financování, kurzy pořádané SZÚ a IFMSA jsou 

zdarma. 

c. Byl podán návrh na organizaci prvního kola kurzu pro 8. a 9. třídy.   

d. Termín a přesná cena bude předmětem dalšího jednání s uvedenými institucemi. 

e. Zasedání schválilo práci na organizaci těchto aktivit. 

 

2) Minikurz o ergonomii práce vsedě u stolu (Jana Šopíková) 

a. První kolo proběhne 21.10.2022 v prvních dvou vyučovacích hodinách ve 4.A a 4.B. 

 

3) Žádost vedení školy o poskytnutí dotace 

a. nákup kamenů pro piškvorky 

i. byla schválena dotace ve výši 2 600Kč 

b. nákup polepů na schody 

i. Byla schválena dotace 14 530Kč na nákup polepů „vyjmenovaná slova“ a 

„násobilka“. 

ii. Pokud částka nebude vyčerpána celá, bude zbývající částka vrácena na účet 

SRŠ. 

c. nákup rozlišovacích prvků 

i. Rozlišovacím prvkem budou čepice, které dětem zůstanou a které bude vždy 

pro první ročníky zajišťovat kancelář Městské části Brno-jih. V letošním roce 

budou čepice rozdány i ve druhých ročnících. 

d. nákup podsedáků 

i. Byla schválena dotace 9 720Kč na zakoupení 40 ks. 

 

4) Situace ráno před školou (bezpečnost dětí, parkování, zplodiny)  

a. Paní Bouzková vyjednala posunutí času otevření školy na 7:40.  

b. Pan Zerzaň sestavil text žádající rodiče, aby před školu nevjížděli. Tento text bude 

rozšířen mezi rodiče důvěrníky tříd cestou Edupage a zveřejněn na webových 

stránkách školy. 

 

5) Pan Zerzaň informoval o projednávaných bodech Školské rady. 

a. schválení výroční zprávy 

b. snaha školy řešit problematiku drog, a to jak z hlediska prevence, tak intervence 

c. Paní Hynková zprostředkovala možnost zapojení žáků ZŠ Tuháčkova do programu ISIC. 

Informace byla důvěrníky tříd předána rodičům. 

d. Vánoční zpívání venku pořádá škola, financuje kancelář Městské části Brno-Jih; 

požadavek umístění akce ven vychází ze školy. 

e. Další schůzka Školské rady bude v listopadu 2022. 

6) Jiné 

a. Pan Zerzaň přednesl návrh: 

https://ifmsa.cz/projekty-ifmsa/


i. na zřízení „bosé stezky“ v prostorách před družinami prvního stupně. 

ii. na zavedení zhodnocení průběhu akce „škola v přírodě“ poskytující rodičům 

informaci o tom, jak děti tento režim zvládaly. 

b. Paní Géčová navrhla zajistit lepší informovanost o volnočasových aktivitách 

pořádaných školou, družinou nebo jinou institucí ve školních prostorách. Za tímto 

účelem připraví žádost o efektivnějším využití komunikačních kanálů. 

 

7) termín příští schůzky SRŠ byl stanoven na 7. 2. 2022 v 18 hodin. 

 

 

Zápis provedli Jana Šopíková a Tomáš Zerzaň, členové výboru SRŠ. 


