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Zápis z ustavující schůze školské rady 
při ZŠ Brno, Blažkova 9 
konané dne 14. 2. 2012 

 
Přítomni: 
 
Mgr. Kateřina Jelínková 
Michaela Filipová Brabcová 
Ing. Rostislav Hakl 
 
Program: 
 

1. Vytvoření a schválení jednacího řádu 
2. Seznámení s kompetencemi ŠR podle zákona 563/2004 Sb, § 167 a § 168. 
3. Volba předsedy ŠR 
     Předsedkyní ŠR byla zvolena paní Michaela Filipová (2 hlasy) 
4. Volba zapisovatele ŠR 
     Zapisovatelem byla zvolena Mgr. Kateřina Jelínková (2 hlasy) 
5. Seznámení s dokumenty školy – ŠVP, Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Plán 

práce na školní rok 2011/2012, Školní řád. 
6.  Projednání  s schválení  úpravy ve školním a kázeňském řádu 
    a) zrušení vydávání výstupního hodnocení žákům v bodě 10.1. 
    b) Udělení důtky ředitele školy za podvody v žákovské knížce 
    c) Komisionální přezkoušení – pokud bude mít žák na I. stupni více jak 90 
       zameškaných hodin a žák na II. stupni více jak 100 zameškaných hodin, může 
       mu být uloženo komisionální přezkoušení. 
7. Seznámení s profilací školy – výuka jazyků, rodilý mluvčí 
8. Seznámena s výsledky zápisu do 1. tříd  a nedostatkem učeben pro otevření  
    vyššího počtu tříd z důvodu špatného stavu střechy v pavilonu C. 
6. Seznámení s rozpočtem školy na kalendářní rok 2012, který zahrnuje finanční  
    prostředky na další etapu oprav sociálního zařízení v budově základní školy. 
7. Projednání  plánované opravy sociálního zařízení. 
8. Seznámení se stavem budovy a nutnými opravami, zejména opravou střechy  
    nad pavilonem C (zatéká), zajištěním statiky budovy, výměnou oken a zateplením 
    budovy, nutností nové elektroinstalace. 
9. Seznámení s projektem EU peníze školám a čerpáním finančních prostředků z tohoto 
    projektu.  
10. Určení termínu dalších schůzí – květen (po jmenování ředitele školy). 
 

 
 
 



 Všichni členové školské rady byli seznámeni s kompetencemi ŠR, se školním a 
klasifikačním řádem školy a výročními zprávami školy. Dále byli seznámeni s Jednacím 
řádem školské rady a tento byl odsouhlasen. 
 
 
 
 
Složení školské rady : 
 
 Michaela Filipová                     předsedkyně; jmenována za zákonné zástupce žáků 
 
Ing. Rostislav Hakl    člen; jmenován zřizovatelem (MČ Brno-sever) 
 
Mgr. Kateřina Jelínková                  člen; jmenována za zástupce pedagogů školy 
 
 
 
  v Brně dne 14. 2. 2012       ………………………………………………..                                                                                                                                  


