
Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o 
 

 

 

 

Zápis ze schůze školské rady 2/ 2017 
 

 
 

Termín:      17.10. 2017   

 

Přítomni: Kateřina Hedlová, Mgr  – předsedkyně školské rady 

                  Lada Mazálková, Mgr. – členka školské rady 

                  Petr Semrád, Mgr. – člen školské rady, místostarosta 

                  Radmila Pechová, Mgr. –  členka školské rady, členka Rady MČ Slatina 

                  Natalie Keberlová  – členka školské rady, zástupkyně rodičů 

                  Kateřina Dobčáková  – členka školské rady, zástupkyně rodičů 

 

Hosté:          Světlana Brankovská Mgr. – ředitelka školy 

 

 

Program:    1)   Projednání a schválení zprávy o činnosti školy za rok 2016/2017   

2) Projednání a schválení řádu školy a klasifikačního řádu 

3) Projednání a schválení změn ve školním vzdělávacím programu s platností 

od 1.9. 2017 č.j. ZSPREM/940/2016 v souvislost s nastupující inkluzí   

4) Různé 

 

Ad) 1             ŘŠ předložila zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017   s přiloženým   

                       komentářem a přehledem konaných akcí 

 

Ad2)              ŘŠ předložila klasifikační řád a školní řád beze změn od loňského školního  

                      roku 

Ad3)              ŘŠ předložila přepracovaný ŠVP s platností od 1. 9. 2017 

 

Ad4)              Různé 

 

- dataprojektory - byly nakoupeny do všech tříd 

- ohřívače teplé vody byly nainstalovány do všech tříd 

- 3 notebooky pro přípravu učitelů a práci na interaktivních tabulích 

- notebooky pro žáky - inkluze 

Během letních prázdnin byly vyměněny 4 střešní okna, další dle potřeby v budoucích letech 

Byla vyměněna první část podezdívky plotu na zahradě 

Byly zakoupeny hrací prvky na zahradě a vybudovány dopadové plochy 

Byly zkontrolovány a doplněny všechny počítače ve škole (celkem jich je již 95 kusů) 

16. 10. 2017 se otvírá dostavěná druhá budova MŠ – dalších 28 dětí 

- je potřeba udělat klimatizace do MŠ - do obou budov 

- volby do školské rady budou vyhlášeny v prosinci 2017 a budou probíhat 9. 1. 2018 

 

 



 

Žádost o navýšení kapacity školy zpět na 400 žáků – informace pro školskou radu 

 

Zápis do 1. ročníků 19. 4. 2018 

 

Rozpočet 2017 čerpáme rovnoměrně dle pokynů zřizovatele a KÚ 

Pololetní uzávěrka k 30. 6. 2017 byla odevzdána včas a bez závad 

V dubnu 2017 proběhl audit účetnictví za rok 2016, nebyly shledány závady. 

  

Od 1. 2. 2017 je škola zapojena projektů EU – OP VVV(šablony), ukončení 31. 1. 2019 

(Asistenti, spec. pedagog, semináře pro učitele) 

 

Zrealizovat v souladu s MAP vyhlášenou výzvu EU jako IROP na přebudování odborných 

učeben (učebna digitálních technologií pro výuku přírodopisu, zeměpisu, učebna jazyků, 

chemická učebna). Pokusíme se do projektu zapojit – dle finančních možností zřizovatele na 

spoluúčast. 

 

Jaro 2018 – dokončení školní zahrady pro MŠ a přebudování školní zahrady pro ŠD a ZŠ 

  

Usnesení: 

 

 

- školská rada projednala a schválila zprávu o činnosti školy za rok 2016/2017   

- školská rada projednala a schválila řád školy a klasifikační řád 

- školská rada projednala a schválila změny ve školním vzdělávacím programu platném 

od 1.9. 2017, č.j. ZSPREM/940/2016  

-  

 

 

 

Mgr. Kateřina Hedlová    ………………………………………….. 

         Předsedkyně školské rady 

 

Mgr. Lada Mazálková ………….............................................. 

         Členka ŠR 

 

Mgr. Petr Semrád  …………………………………………… 

         Člen ŠR 

Mgr. Radka Pechová…………………………………………….. 

         Členka ŠR 

          

         Natálie Keberlová…………………………………………….. 

         Členka ŠR 

 

         Kateřina Dobčáková……………………………………………. 

         Členka ŠR 

 

 

Mgr. Světlana Brankovská 

          ředitelka školy  


