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Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9, 
konané dne 8. 10. 2013 

 
Přítomni :  
Ing. Rostislav Hakl – zástupce zřizovatele školy 
Pí. Michaela Filipová Brabcová – předsedkyně školské rady 
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 2012/2013. 

Členové školské rady schválili. 
 

2. Školská rada schválila  změny a úpravy  ve Školním vzdělávacím plánu na školní rok 
2013/2014. Upravený ŠVP vstoupil  v účinnost 1. září 2013. 
1. Zavedení druhého cizího jazyka od 7.ročníku pro všechny žáky. 

               2.  ŠVP pro žáky s lehkou mentální poruchou – zpracováno v lednu 2013. 
 3. Doplnění ŠVP  podle  Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – jedná se zařazení předmětu Druhý cizí 
jazyk a některých aktuálních a důležitých témat ( Matematika, Finanční gramotnost, Ochrana 
člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Dopravní výchova, Zdraví – sexuální 
výchova, rodina, ochrana před nemocemi aj., Korupce, Obrana vlasti) – zpracováno v květnu 
a červnu 2013. 
Členové školské rady doplnění a úpravy  ŠVP schválili. 
 

3. Mgr. Kateřina Jelínková informovala ŠR o změnách v počtech dětí a tříd. 
Členové školské rady berou na vědomí. 
 

4. Mgr. Kateřina Jelínková informovala o personálních změnách a o integraci dětí s poruchami 
učení do běžných tříd. Seznámila školskou radou s funkcí asistenta pedagoga. 
Členové školské rady berou na vědomí. 
 

5. Mgr. Kateřina Jelínková seznámila školskou radu s plánovanými zájezdy, výlety a školami 
v přírodě. 
Zimní škola v přírodě  
Letní školy v přírodě  
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Vánoční Vídeň 
LVK Praděd  
Školní výlety 
Studijně poznávací zájezd do Berlína 
Sportovně poznávací zájezd Chorvatsko  
Členové školské rady berou na vědomí. 
 

6. Mgr. Kateřina Jelínková informovala ŠR o hlavních úkolech minimálního preventivního 
programu a jeho plněním. 
Členové školské rady berou na vědomí. 
 

        7.  Ředitel školy seznámil školskou radu s dlouhodobým plánem koncepce 2013-2015. 
             Školská rada materiál  projednala. 
 
        8.  Ing. Rostislav Hakl  informoval školskou radu se stadiem připravované revitalizace školy  
             a vybranou firmou. Smlouva mezi zhotovitelem a MMB zatím není podepsána. 
             Členové školské rady berou na vědomí. 
 
         9.  Předsedkyně školské rady pí. Filipová nadnesla otázku bezpečnosti dětí  před školou v ranních 
               hodinách. Před školu jezdí velké množství aut a v příjezdu ke škole se tvoří „špunt“. Proto  
               navrhovala, aby bylo do zatáčky umístěno zrcadlo.  
                
       

 
 
 
V Brně dne 14. 10. 2013 
 
Zápis provedla: Mgr. Kateřina Jelínková – zástupce pedagogických pracovníků 
 
 


