
Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1 
 

 

 

 

 

Zápis ze schůze školské rady 2/ 2018 

 

 
 

Termín:      25. 9. 2018   

 

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 2017/2018   

2) Projednání a schválení řádu školy a klasifikačního řádu 

3) Různé 

 

 

Ad) 1             ŘŠ předložila zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018   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. 2016 

 

Ad4)   Různé 

-4 notebooky pro přípravu učitelů a práci na interaktivních tabulích 

Během letních prázdnin byly dokončeny obě zahrady 

Bylo vyměněno osvětlení v kabinetech 

Byly zkontrolovány a doplněny všechny počítače ve škole(celkem jich je již 85 kusů) 

Do 1.tříd nastoupilo 47 žáků, celkem ve škole 378 žáků 

 

 

Rozpočet 2018 čerpáme rovnoměrně dle pokynů zřizovatele a KÚ 

Pololetní uzávěrka k 30.6. 2018 byla odevzdána včas a bez závad 

V dubnu 2018 proběhl audit účetnictví za rok 2017, byl  bez závad 

 Pokračujeme v projektu EU OPVVV – šablony I, ukončení 31.1. 2019 

Zpracováváme žádost o další projekt OPVVV – šablony II, zahájení 1.2. 2019 na dva roky 

 

 



 

V souladu s MAP byla vyhlášena výzva EU jako  IROP na přebudování odborných učeben ( 

počítačová, učebna jazyků, chemická). Zpracovává se projektová dokumentace ke stavebnímu 

povolení na půdní vestavbu odborných učeben a rekonstrukci chemické učebny. Stavba cca za 

40 mil. Kč 

  

 

 

Usnesení: 

 

 

- školská rada projednala a schválila zprávu o činnosti školy za rok 2017/2018   

- školská rada projednala a schválila řád školy a pravidla pro hodnocení žáků 

- školská rada schválila účetní uzávěrku ke 30.6. 2018 

 

 

 

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

         Předsedkyně školské rady 

 

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

         Členka ŠR 

 

Mgr. Petr Semrád  …………………………………………………. 

         Člen ŠR 

Mgr. Radmila Pechová…………………………………………….. 

         Členka ŠR 

          

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

         Členka ŠR 

 

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

         Členka ŠR 

 

 

 

 Mgr. Světlana Brankovská 

          ředitelka školy 


