
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ BRNO, ŠTOLCOVA 16 

 

Datum:18. 4. 2011 

 

Z jednání školské rady se omluvily Mgr. Marcela Novotná Beránková a Mgr. Pavla 

Archlebová. Jako host byl pozván ředitel školy pan Mgr. Tomáš Musil.. 

 

Na úvod byli členové ŠR seznámeni s programem jednání. 

1. Projednání zprávy o činnosti školy za rok 2010 

2. Seznámení ŠR s výsledky kontroly ČŠI a s inspekční zprávou 

3. Projednání úprav ve Školním řádu 

4. Různé 

 

1. Projednání zprávy o činnosti školy za rok 2010 

Členové ŠR dostali k dispozici kopii zprávy o činnosti školy za rok 2010 a zároveň měli 

prostor pro pokládání dotazů týkající se této zprávy. Dotazy zodpovídal ředitel školy. 

Po seznámení se s předloženou zprávou o činnosti školy za rok 2010 ŠR tuto zprávu 

jednomyslně schválila. 

 

2. Seznámení ŠR s výsledky kontroly ČŠI a s inspekční zprávou 

ŠR byla seznámena s výsledky kontroly ČŠI, která proběhla v polovině měsíce února. 

Členové ŠK rady dostali k nahlédnutí inspekční zprávu, kterou hodnotili velmi kladně. 

 

3.Projednání úprav ve Školním řádu 

Na základě doporučení ČŠI došlo k drobným úpravám ve Školním řádu. ŠR s těmito 

úpravami souhlasí. 

 

4. Různé – reakce na dotazy členů ŠR: 

 Vlastník budovy ve které sídlí Základní škola 

Vlastníkem budovy je město Brno, zřizovatel Jihomoravský kraj uvažuje o možné 

směně. Vyřešil by se tím problém s vysokým pronájmem. Ředitel školy bude dál u 

zřizovatele zjišťovat podrobnosti. 

 

 



 Školní logoped 

Od 1.2.2011 pracuje ve škole školní logoped, který je plně hrazen z ESF v rámci 

projektu Logopedická podpora žáků s autismem - EU peníze školám.  

 

 Projekty školy 

Škola realizuje kromě již výše zmíněného další dva projekty financované z ESF. Prvním 

je projekt zaměřený na Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce 

se žáky s autismem, který zahrnuje 6 krajů ČR. Druhým projektem je Odstraňování 

bariér při vzdělávání žáků s autismem-metodická podpora pedagogů a rodičů, 

který je primárně zaměřen na tvorbu metodických materiálů a výrobu učebních 

pomůcek. 

 

Zápis provedl: Mgr. David Drápela 

V Brně 19. 4. 2011 

 

 

 


