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Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9, 
konané dne 23. 10. 2012 

 
Přítomni:  
Michaela Brabcová Filipová – zástupce rodičů a zletilých žáků 
Ing. Rostislav Hakl – zástupce zřizovatele školy 
Mgr. Kateřina Jelínková  - zástupce pedagogických pracovníků 
 
Na zasedání byl pozván Mgr. Petr Kapounek – ředitel školy 
 
 
Program: 
 

1. Školská rada byla seznámena s Výroční zprávou školy za školní rok 2011/2012. 
Členové školské rady schválili. 

       
2. Školská rada byla seznámena se Školním řádem a s jeho úpravami úpravy podle novely 

školského zákona (omlouvání žáků, oznamování změn nejméně dva dny předem, mobilní 
telefony, skříňky…) 
Členové školské rady schválili. 
 

3. Školská rada byla seznámena se změnami ve Školním vzdělávacím plánu na školní rok 
2012/2013. Jedná se o změnu a doplnění volitelnými předměty a o „Standardy pro základní 
vzdělávání“ (AJ I. a II. stupeň, Čj a M). 

 
4. Školská rada byla seznámena s Plánem práce na školní rok 2012/2013 a připravovanými 

akcemi. 
Členové školské rady berou na vědomí. 

 
5. Zástupkyně ředitele informovala o změně počtu tříd a o spojení 7. AB do jedné 8. třídy. Byla 

podána a schválena žádost o výjimku v počtu žáků na 32. 
Celkový počet tříd se zvedl na 23. 
Počet žáků je 507 + 6 žáků plnících povinnou školní docházku v zahraničí (§38 školského 
zákona). 
Členové školské rady berou na vědomí. 

 
6. Zástupkyně ředitele informovala o personálních změnách. Byla přijata učitelka anglického 

jazyka a vychovatelka školní družiny. Limit zaměstnanců je dodržen. 
Členové školské rady berou na vědomí. 
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7. Zástupkyně ředitele seznámila školskou radu s plánovanými cestami ve školním roce. Jedná 
se o poznávací zájezd do Anglie a Francie, který se uskuteční v květnu. Dále lyžařský výcvikový 
kurz na chatě Kurzovní na Pradědu v březnu. V prosinci zimní škola v přírodě pro žáky I. 
stupně a vánoční Praha pro II. stupeň. V červnu škola v přírodě v Chorvatsku pro II. stupeň. 
Celý I. stupeň pojede v jarních měsících na 5denní školu v přírodě. 
Členové školské rady berou na vědomí. 

8. Ředitel školy seznámil školskou radu s provedenými a plánovanými opravami. 
Provedené opravy: 
-  II. etapa oprav sociálního zařízení (srpen – začátek října) 
- nové linoleum ve třídě I. A 
Plánované opravy: 
- linolea do dalších 4 tříd 
- tabule do tříd 
- ve spolupráci se zřizovatelem je nutná rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyňském 

provozu (výjimka KHS) 
- ve spolupráci se zřizovatelem oprava celého oplocení objektu MŠ Nejedlého, výměna 

oken MŠ Nejedlého  
- připravované zateplení a výměna oken (podmínkou je statické zabezpečení budovy) – 

zajišťuje MMB 
Členové školské rady berou na vědomí. 

9. Ředitel školy seznámil školskou radu s plánovaným rozpočtem na rok 2013 
Členové školské rady berou na vědomí. 
 
 

 
 
 
 
 

V Brně dne 24. 10. 2012 
 
Zápis provedla: Mgr. Kateřina Jelínková – zástupce pedagogických pracovníků 
 
Ověřila Michaela Filipová Brabcová – předsedkyně školské rady  


