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Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9, 
konané dne 4. 10. 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  Výroční zprávu školy za rok 2015/2016  
 
2. ŠR byla informována v souvislosti  s novelou školského zákona s vytvořením  školního 
poradenského pracoviště ve složení  -  dva speciální pedagogové, výchovný poradce, preventista  
rizikového chování žáků) 

 
 

       3. Školská rada byla seznámena s projekty, které na ZŠ Blažkova proběhnou  ve školním roce 
           2016/2017 

- Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání   
 - práce mentorů s vybranými žáky 

-„ Podpora škol  formou projektů zjednodušeného vykazování  - Šablony pro MŠ a ZŠ I“ 
 

2. Školská rada byla informována o adaptačním kurzu žáků 6. Tříd v Prudké a chystaném 
zahraničním zájezdě žáků 8. a 9. tříd do Osvětimi 

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

 
 

4. Mgr. Kateřina Jelínková informovala o integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
do běžných tříd   a asistentech pedagoga ve  školním roce  2016/2017. 

        
       5.   Školská rada byla seznámena  s Plánem práce na školní rok 2016/2017 
 
       7.     Školská rada byla seznámena  s Přílohou ŠVP  - nabídkou volitelných předmětů pro školní 
               rok 2016/2017 
 
       8.    Školská rada  byla  seznámena s Dlouhodobým plánem školy – koncepčními záměry a úkoly 
               v období 2015 – 2017 

http://www.zsblazkova.cz/
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      9.   Školská rada projednala připomínky rodičů k dopravní situaci na ulici Blažkova v ranních  
            hodinách ( mezi 7.00 – 8.00 ), kdy rodiče přivážejí své děti do školy. 
 
     10.  Školská rada byla informována o aktuální situaci v plánované rekonstrukci spojovacího krčku 
             mezi pavilony A a B. 
 
      
 
 
V Brně dne 10. 10. 2016 
 
Zápis provedla: Mgr. Kateřina Jelínková – zástupce pedagogických pracovníků. 
 

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


