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Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9, 
konané dne 2. 10. 2014 

 
Přítomni :  
Pí. Michaela Filipová Brabcová – předsedkyně školské rady 
Mgr. Kateřina Jelínková  - zástupce pedagogických pracovníků 
 
Omluveni : 
Ing. Rostislav Hakl – zástupce zřizovatele školy 
 
Program : 
 

1. Školská rada byla seznámena s informacemi o zahájení školního roku 2014/2015, o počtu 
1.tříd a spojení 6. a 7. ročníků. 
 

      Členové školské rady berou na vědomí. 
 

       2.   Školská rada schválila    změny ve Školním řádů týkající se manipulace s okny, žaluziemi  
              a    světlíky. Upravený Školní řád vstoupí v platnost 6. 10. 2014. 
 
       3.   Školská rada schválila Výroční zprávu ZŠ Blažkova za školní rok 2013/2014. 
 
       4.   Školská rada byla seznámena s plánem práce pro školní rok 2014/2015. 
 

     Členové školské rady berou na vědomí. 
 
      5. Mgr. Kateřina Jelínková informovala o personálních změnách ve školním roce 2014/2015. 

     Byla  přijata jednu učitelku odborných předmětů na II. stupni ( AJ, ČJ) a jednu vychovatelku 
     školní družiny. K 1.10. 2014 ukončila pracovní poměr vychovatelka ŠD a byla přijata nová 
     vychovatelka ŠD. 
     
    Členové školské rady berou na vědomí. 

 
       6.  Mgr. Kateřina Jelínková informovala o integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
            do běžných tříd  a asistentech pedagoga pro školní rok 2014/2015. 
 

     Členové školské rady berou na vědomí. 
 

       7.  Mgr. Kateřina Jelínková seznámila školskou radu s plánovanými zahraničními  zájezdy a LVK. 
     Sportovně poznávací zájezd Chorvatsko  
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        Jazykově poznávací zájezd do Anglie 
 LVK Praděd. 
 
Členové školské rady berou na vědomí. 
 

8.    Mgr. Kateřina Jelínková informovala ŠR vytvoření minimálního preventivního programu  
pro školní rok 2014/2015, 
 
Členové školské rady berou na vědomí. 

       
       9.    Mgr. Kateřina Jelínková informovala školskou radu o průběhu revitalizace školy. 
 

Členové školské rady berou na vědomí. 
 
 
         
 
 
 
V Brně dne 3. 10. 2014 
 
Zápis provedla: Mgr. Kateřina Jelínková – zástupce pedagogických pracovníků. 


