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

konané dne 5.10. 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 předložil školské radě Výroční zprávu o činnosti školy za šk. rok 
2009/2010. Součástí je i zpráva České školní inspekce o Školním vzdělávacím 
programu. Podle vyjádření ČŠI je ŠVP velmi dobře zpracován. 

     Členové školské rady berou na vědomí. 
   

2. Zástupkyně ředitele informovala o Plánu práce školy pro tento školní rok. 
Rodičovská veřejnost má možnost se s plánem seznámit na webových stránkách 
školy. V krátké diskuzi školská rada ocenila zejména rozšířenou nabídku kroužků 
a volitelných předmětů. Mezi žáky a jejich rodiči je o toto využívání volného času 
velký zájem.  
 

3. Ředitel informoval členy školské rady o personálních změnách :  
Odešel p. uč. Mazálek a p. uč. Kopalová. Nastoupila p. uč. Hložková a  
p. uč. Matal, po mateřské dovolené se vrátila p. uč. Hladíková. Do školní družiny 
nastoupila vychovatelka Denisa Vardanová, která bude v části svého úvazku 
pracovat jako asistentka pedagoga ve 4.B. Do funkce vedoucí školní jídelny 
nastoupila paní Rozehnalová. 
Členové školské rady berou na vědomí. 

    
 
4. Ředitel seznámil školskou radu s návrhem 1.náměstka primátora města Brna 

MUDr. Daniela Rychnovského o systému dobrovolnické pomoci při zajišťování 
bezpečnosti dětí po cestě do školy. Vedení školy se přiklání k názoru 
bezpečnostního technika p. Kociána, že tento návrh není právně podložený. 
 

 
 
 

 



5. Ředitel informoval o plánovaných opravách ve škole a s tím souvisejícím 
ředitelským volnem v tomto školním roce. 
Členové školské rady berou na vědomí.  

 
 
 
 
 
 

V Brně dne 5.10. 2010 
 

 

 
Zapsala :  Mgr. Olga Kubějová 

 
           zástupce ped. pracovníků 

 


