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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 19.06.2019

ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. - výmaz školního klubu z rejstříku škol a
školských zařízení
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
priloha c 1 - zadost reditele ZS Brno, Hroznova 1, p.o., o vymaz
skolniho klubu
priloha c 2 ZL ZS Brno, Hroznova 1, p.o
priloha
c
3
dodatek_c._1_k_ZL_ZS_Hroznova__vymaz_skolniho_klubu

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Syrovátková Monika, Mgr.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Brno,
Hroznová 1, příspěvková organizace, jehož předmětem je zrušení
školního klubu s účinností od 01.09.2019, a který tvoří
přílohu č. 3 tohoto materiálu a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedeného dodatku č. 1 k
ZL a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brnostřed podpis výše uvedeného dodatku zajistit a seznámit s
tímto usnesením ředitele dotčené příspěvkové organizace.

Důvodová zpráva:
24. RMČ Brno-střed projednala dne 20.05.2019 s tímto
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výsledkem:
Usnesení RMČ/2019/24/09 ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. - žádost o
výmaz školního klubu z rejstříku škol a školských zařízení
RMČ BS na 24. schůzi, konané dne 20.05.2019,
doporučuje
ZMČ Brno-střed schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině
Základní školy Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace, jehož
předmětem je zrušení školního klubu s účinností od 01.09.2019,
a který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brnostřed předložit tento materiál k projednání na nejbližší
zasedání ZMČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0
Usnesení bylo přijato.
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Odbor školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed
obdržel žádost ředitele ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., o souhlas
s výmazem
školního
klubu
z rejstříku
škol
a
školských
zařízení.
Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání v souladu se školským
zákonem. Školní klub je určen žákům 2.stupně, kteří mají
volnou hodinu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním s tím,
že s ohledem na kapacitu je nyní určen jen žákům 6. ročníku.
Vzhledem k naplněnosti tříd však škola není schopna každoročně
garantovat dodržení nejvyššího počtu účastníků školního klubu,
jehož kapacita momentálně činí 25 žáků a je vedena v rejstříku
škol a školských zařízení jako nejvyšší možná. Prostory školy
neumožňují navýšení kapacity tak, aby bylo možné splnit
veškeré hygienické a jiné požadavky na provoz školního klubu.
Dodržování výše uvedené kapacity je předmětem pravidelných
kontrol ze strany České školní inspekce. Vzhledem k výše
uvedenému se domníváme, že výmaz školního klubu se za
stávající situace jeví jako nejlepší řešení. Aktivní trávení
přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pro žáky 6.
– 9. ročníku je škola schopna zajistit mimo školní klub.
Zrušení školního klubu bylo projednáno na jednání školské rady
dne 23.04.2019.
K žádosti o výmaz školního klubu v rejstříku škol a školských
zařízení je nutné předložit změnu zřizovací listiny ve formě
dodatku schváleného za zřizovatele v ZMČ Brno-střed.
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Číslo jednací: MCBS/2019/0076514/SYRM
Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková
DODATEK č. 1
ke
Zřizovací listině
příspěvkové organizace
Zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-střed, se sídlem v Brně, Dominikánská 2,
601 69 Brno, zřídil podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,
Základní školu Brno, Hroznová 1, příspěvkovou organizaci
Zastupitelstvo městské části Brno - střed v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zák.č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení
Zastupitelstva městské části Brno-střed č. ZMČ/…….. ze dne ……..2019
mění dosavadní zřizovací listinu
příspěvkové organizace Základní škola Brno, Hroznová 1, se sídlem v Brně, Hroznová 65/1,
IČ: 48512672 ze dne 01.07.2009, účinnou od 01.07.2009, takto:
I.
1. V čl. III. se vypouští poslední odstavec, který zní: „Příspěvková organizace jako školní
klub poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 118, a prováděcími
předpisy ke školskému zákonu.“

II.
1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a tři vyhotovení zřizovatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem MČ Brno-střed a
účinnosti dnem …….2019.
III.
Doložka schválení
Tento dodatek byl schválen na ……. zasedání ZMČ Brno-střed dne ……..2019,
usnesení č. ZMČ/………….
V Brně dne …………………………….

Martin Landa
starosta městské části Brno-střed

