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Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9, 
konané dne 15. 9. 2015 

 
Přítomni:  
Ing. Barbora Šiklová – předsedkyně školské rady 
Ing. Rostislav Hakl – zástupce zřizovatele školy 
Mgr. Kateřina Jelínková  - zástupce pedagogických pracovníků 
Mgr. Petr Kapounek – ředitel školy – jako host 
 
Program: 
 

 
1. Školská rada schválila změny a úpravy ve Školním vzdělávacím plánu na školní rok 

2015/2016. Změny se týkají nabídky volitelných předmětů pro 9. ročník (konverzace v AJ, 
konverzace v NJ, cvičení z matematiky, zeměpisný seminář). 

 
2. Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2014/2015. 

 
3. Školská rada byla seznámena s Dlouhodobým plánem – koncepčními záměry a úkoly 

v období 2015-2017. 
 

4. Školská rada byla informována o nabídce zájmových kroužků pro školní rok 2015/2016 
 

5. Mgr. Kateřina Jelínková informovala ŠR o změnách v počtech dětí a tříd. 
Ve školním roce 2015/2016 jsou otevřeny tři 1. třídy s celkový počtem 76 žáků.  
 
Došlo ke spojení žáků 5. ABC do dvou tříd. Třídy byly doplněny o žáky ze Soběšic, Útěchova  
a Vranova. V září 2015 se pro tyto žáky uskuteční adaptační kurz. 

 
6. Mgr. Kateřina Jelínková informovala o personálních změnách ve školním roce 2015/2016 

ředitel školy přijal jednu učitelku odborných předmětů na II. stupni za mateřskou dovolenou, 
jednu učitelku I. stupně za mateřskou dovolenou a dvě vychovatelky školní družiny. 
 

7. Mgr. Kateřina Jelínková informovala o integraci žáků se speciálními vzdělávacími poruchami 
do běžných tříd  a asistentech pedagoga pro školní rok 2015/2016. 

        
8. Mgr. Kateřina Jelínková seznámila školskou radu se zájezdy, výlety a školami v přírodě. 

Zimní škola v přírodě   
Letní školy v přírodě  
Vánoční Bratislava 

http://www.zsblazkova.cz/
mailto:skola@zsblazkova.cz


LVK Praděd  
Školní výlety 
Sportovně poznávací zájezd Chorvatsko  

 
    7.     Školská rada byla informována o probíhajícím projektu Město Brno zvyšuje kvalitu 
             ve vzdělávání v základních školách.  Jedná se o mentorskou práci s vytypovanými žáky. 
 
     8.    Školská rada byla informována o projektu Zlepšení jazykových dovedností na ZŠ Blažkova  
             z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  
             Klíčové aktivity jsou: 
             a) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 
             b) Zahraniční jazykový kurz pro učitele 
             c) Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 
 
V Brně dne 18. 9. 2015 
 
Zápis provedla: Mgr. Kateřina Jelínková – zástupce pedagogických pracovníků. 
 

       ……………………………………………………………. 
        Mgr. Kateřina Jelínková 
 
 
 
 
       ……………………………………………………………… 
        Ing. Barbora Šiklová 


