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Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9, 
konané dne 27. 6. 2016 

 
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  Dodatek  Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  

„ Škola pro život“ č.j. 826/2007 
- změna terminologie 
- charakteristika ŠVP 
- učební plány platné od školního roku 2016/2017 
- úprava terminologie v učivu vzdělávacího programu oboru chemie 
 

              ŠR byla informována o změnách, ke kterým dojde od školního roku 2016/2015 v souvislosti  
              s novelou školského zákona – vytvoření  školního poradenského pracoviště 
              ( speciální pedagogové, výchovný poradce, preventista  sociálně patologických jevů) 
 

 
2. Školská rada byla seznámena s projekty, které na ZŠ Blažkova proběhly ve školním roce 

2015/2016 
- Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání   

 - práce mentorů s vybranými žáky 
- Zlepšení jazykových dovedností na ZŠ Blažkova 
   - jazykově poznávací zájezd žáků do Rakouska 
  - studijní pobyt vyučující AJ na Maltě 
  - vytvoření čtenářských dílen pro žáky  - zkvalitnění čtenářství a čtenářské 
                  gramotnosti 
-„ Podpora škol  formou projektů zjednodušeného vykazování  - Šablony pro MŠ a ZŠ I“ 
 

3. Školská rada byla informována o počtu přijatých žáků do budoucích 1. tříd a navýšení počtu  
tříd na II. stupni – tři  6. třídy. 
V měsíci záři proběhne adaptační kurz pro žáky 6. tříd.  

 
4. Mgr. Kateřina Jelínková informovala ŠR o personálních změnách na ZŠ Blažkova.  

- nástup učitelky I. stupně po mateřské a rodičovské dovolené 

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


- rozvázání pracovního poměru s učitelkou odborných předmětů M – VT z osobních důvodů  
  a  nástup  učitele se stejnou aprobací od srpna 2016 
- odchod vychovatelky ŠD z osobních důvodů 
 

 
5. Mgr. Kateřina Jelínková informovala o integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

do běžných tříd   a asistentech pedagoga ve  školním roce  2015/2016. 
        
6. Mgr. Kateřina Jelínková informovala  školskou radu o zájezdech, výletech a školách v přírodě 

Jazykově poznávací zájezd do Rakouska  ( 7. – 9. ročník) 
Vánoční Bratislava ( 8. a 9. ročník) 
LVK Praděd ( 7. ročník) 
Školní výlety ( 1.  - 9. ročník) 
Sportovně poznávací zájezd Chorvatsko ( 6. ročník) 
Jazykově poznávací zájezd do Vídně ( 5. – 7. ročník) 
Školy v přírodě (1 . 5. ročník) 

 
    7.     Školská rada byla informována o počtech žáků přijatých na víceletá gymnázia 
            - 5 žáků 5. ročníku 
            - 7 žáků 7. ročníku 
 
      
 
 
V Brně dne 8. 7. 2016 
 
Zápis provedla: Mgr. Kateřina Jelínková – zástupce pedagogických pracovníků. 
 

       ……………………………………………………………. 
        Mgr. Kateřina Jelínková 
 
 
 
 
        
 


