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Zápis ze schůze školské rady 
při ZŠ a MŠ  Brno, Blažkova 9 

konané dne 11.5.2010 
 

Přítomni: 
Monika Maryšlerová – zástupce rodičů a zletilých žáků 
Mgr. Olga Kubějová – zástupce ped. pracovníků  
        
Nepřítomni – omluveni: Mgr. Zdeňka Tůmová – zástupce zřizovatele 
 
Na jednání byli pozváni : Mgr. Jiří Košťál – ředitel školy 
                                          Mgr. Kateřina Jelínková – zástupkyně ředitele 
 
 
Program: 
 

1. Ředitel školy informoval, že rozpočet školy na rok 2010 je oproti minulému roku 
vyšší vzhledem k tomu, že od 1.7.2009 je součástí školy i mateřská škola 
na Nejedlého 13.  

     Členové školské rady berou na vědomí. 
   

2. Ředitel školy uvedl personální změny od září 2010: v příštím školním roce 
přibude 1 první třída, učit v ní bude p. učitelka, která se vrací po MD. Do důchodu 
půjde 1 p. učitelka.  Vedení školy zajistí kvalitní pedagogy do všech tříd na 
šk. rok 2010/2011. Ze školy odejde vedoucí školní jídelny, na toto místo bude 
vyhlášeno výběrové řízení. Do důchodu odešel pan školník, od začátku března 
2010 pracuje ve škole nový školník.      

     Členové školské rady berou na vědomí. 
 

3. Ředitel informoval členy školské rady o plánu oprav. Stropem zatéká do 
3. pavilonu, podobná situace je i v MŠ. Ředitel školy podal ke zřizovateli školy 
požadavek o financování oprav. Dále je v plánu sanace vlhkého zdiva a nová 
dlažba v kuchyni, provádí se úprava školního dvora, během prázdnin budou 
některé místnosti vymalovány. V mateřské škole proběhne rekonstrukce 
sociálního zařízení podle současných norem (financuje zřizovatel školy). V plánu 
je i renovace osvětlení tříd MŠ (současný stav nesplňuje normy).  

     Členové školské rady berou na vědomí.  
 
4. Zástupkyně ředitele informovala o zápisu do 1. ročníku. Původně bylo zapsáno 92 

dětí, z toho u 11 dětí žádali rodiče o odklad. Během jarních měsíců dochází 
k drobným změnám, současný stav je 74 budoucích žáků 1. tříd. O rozdělení 
žáků do tří prvních tříd jsou rodiče informováni na webových stránkách školy. 
K zápisu přišla většina dětí ze spádové oblasti naší školy, 23 dětí z jiných 
spádových oblastí, z toho 3 mimobrněnské. 
Členové školské rady berou na vědomí. 



 
5. Zástupkyně ředitele provedla vyhodnocení sociálně patologických jevů na škole. 

Škola má dobře zpracovaný Minimální preventivní program. Spolupracujeme 
s PČR, Městskou policií, PPP Sládkova, OPD, kurátorem. Na 2. stupni se vyskytla 
šikana a kyberšikana (v současné době mají učitelé situaci pod kontrolou). 
V tomto šk. roce se nevyskytlo ve škole užití návykových látek ani záškoláctví. 
Členové školské rady berou na vědomí.  

 
6. Zástupkyně ředitele informovala o klasifikaci a absenci žáků za 1. pololetí : 

329 žáků prospělo s vyznamenáním, 90 žáků prospělo. 1 žák neprospěl, 2 žáci 
mají odloženou klasifikaci (souvisí se zdravotními problémy a zvýšenou absencí). 
Dvojku z chování měl 1 žák. Celkem měli žáci 18 695 omluvených hodin  
(v průměru 47,79 na žáka) a 0 neomluvených hodin. 
Členové školské rady berou na vědomí. 

 
7. Zástupkyně ředitele podala přehled účasti žáků na zahraničních zájezdech: 

Vánoční Bratislava – 9.AB – prosinec 2009. 
Velká Británie – 20 žáků 2. stupně – květen 2010. 
Vídeň – 40 žáků 6. tříd – červen 2010. 
Chorvatsko – 37 žáků – červen 2010. 
Členové školské rady berou na vědomí. 

  
8. Zástupkyně ředitele doplnila, že v příštím šk. roce se další třídy připojí 

ke Školnímu vzdělávacímu programu. Kromě 5. tříd již bude podle něj pracovat 
celá škola. Na červen připravují žáci pod vedením učitelů tradiční akademii 
k ukončení školního roku. 
Členové školské rady berou na vědomí. 

 
9. Určení termínu dalších schůze – říjen 2010 ( bude upřesněno dle potřeby ). 
 

 
 
 
 
V Brně dne 11.5. 2010 
 

 

 
Zápis provedla :  Mgr. Olga Kubějová 

 
            zástupce ped. pracovníků 

 
 
 
Předseda školské rady: Monika Maryšlerová 


