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Zápis z ustavující schůze školské rady 
při ZŠ Brno, Blažkova 9 
konané dne 13.10.2009 

 
Přítomni: 
Monika Maryšlerová – zástupce rodičů a zletilých žáků 
Mgr. Olga Kubějová – zástupce ped. pracovníků  
        
Nepřítomni – omluveni: Mgr. Zdeňka Tůmová – zástupce zřizovatele 
 
Na jednání byl pozván : Mgr. Jiří Košťál – ředitel školy 
 
 
Program: 
 

1. Schválení změn ve školním řádu – součástí školního řádu jsou i pravidla pro 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 1. přílohou školního řádu je sankční řád.  

Členové šk. rady byli seznámeni se změnami a školní řád byl schválen. 
 
Školní řád bude umístěn na nástěnce školy a web. stránkách školy. Rodiče budou o této 
skutečnosti informováni zápisem v žákovské knížce nebo deníčku žáků.  

       
2. Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009  
Členové školské rady schválili. 

 
3. Ředitel informoval členy školské rady o uskutečněné inspekci, která proběhla na 

škole v období od 6. – 9. října 2009. Předmětem kontroly bylo hospodaření školní 
jídelny, využití fin. prostředků ONIV a hospodaření školy. Závěry zatím nejsou 
k dispozici.  

Členové školské rady berou na vědomí.  
 
4. Dále nás ředitel školy informoval o stížnosti rodičů žáka školy o neinformovanosti o 

školním řádu školy.  
Členové školské rady berou na vědomí. 
 
5. Personální změny na škole – byla přijata 1 učitelka 1. ročníku a 1 vychovatelka do 

školní družiny.  
Členové školské rady berou na vědomí.  
 



6. Ředitel školy informoval členy školské rady o sloučení základní školy Blažkova 9 
s mateřskou školou Nejedlého 13  a to ke dni od 1.7.2009. Nový název školy: 
Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9. 

Členové školské rady berou na vědomí. 
 

7. Informace od ředitele školy o vydání ředitelského volna na dny : 26. a 27. října. 
V budově školy bude probíhat úprava místnosti ve školní jídelně a budou se kácet 
stromy v bezprostřední blízkosti školy. 

Členové školské rady berou na vědomí. 
  

8. Ředitel školy informoval o dovybavení tříd školním nábytkem z prostředků ze 
státního rozpočtu. Jednotliví pedagogové nakoupí potřebné pomůcky. 

Členové školské rady berou na vědomí. 
 
9. Ředitel školy podal ke zřizovateli školy požadavek na navýšení finančních prostředků 

na provoz školy z důvodu vybudování teplé vody na WC. Škola má od Hygienické 
stanice výjimku do roku 2011 a do této doby musí být požadavek splněn. 

Členové školské rady berou na vědomí. 
 
10. Určení termínu dalších schůze – březen ( bude upřesněno dle potřeby ). 
 

 
 
 
 
V Brně dne 13. října 2009 

 

 

 
Zápis provedla :  …………………………………... 

                            Monika Maryšlerová 

                        předsedkyně školské rady 

 
  


