
Zápis  ze  zasedání  školské  rady  při  ZŠ  Brno,  Horácké  náměstí  13,
příspěvkové organizace 
24. 1. 2022

přítomni:  Ondřej Pavelek, Oldřich Gardáš, Klára Balášová, Martin Jelínek,  Petra Mendlová
omluvena: Vendula Soběslavská
 
1. Přivítání členů školské rady

2. Přednesení programu schůze

3. Projednání Inspekční zprávy 2021

4. Projednání podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol zřizovaných statutárním městem
            Brnem a městskými částmi, a to u příležitosti Dne učitelů v roce 2022 – návrhy schváleny 
     všemi přítomnými členy

5. Představení organizace 2. pololetí školního roku 2021/22

6. Návrh termínu příštího zasedání – v srpnu bude poslán sdílený dokument s návrhy termínu na konec
      srpna nebo začátek září

7. Různé:
• k seznámení  s  Inspekční  zprávou byla přizvána paní  ředitelka Melichárková,  jež zodpověděla  

i dotazy
• všechny  dotazy  členů  rady  byly  zodpovězeny,  týkaly  se  plánovaných  akcí  pro  předškoláky,  

viz. příloha

zapsala: Petra Mendlová
ověřil: Martin Jelínek

Příloha:
Nabídka pro předškoláky

16. 2. 2022 Kavárna pro rodiče předškoláků - online v 17:30 hod.
17. 2. 2022 Prohlídka školy pro předškoláky a jejich rodiče v 16:30 hod

1. skupina: sraz před budovou Uprkova, prohlídka školy,  společný přesun na budovu Horácké  
náměstí, prohlídka budovy a setkání s paní ředitelkou
2.  skupina  sraz  před  budovou  Horácké  náměstí,  prohlídka  školy,  setkání  s  paní  ředitelkou,  
společný přesun na budovu Uprkova, prohlídka budovy

15. 3. 2022 Den otevřených dveří 8 - 12 hod.
16. 3. 2022  Kavárna pro rodiče o výuce matematiky (konstruktivistický přístup a Hejného metoda) - 

online v 17:30 hod. 
30. 3. 2022 Kavárna pro rodiče předškoláků a pro předškoláky - online v 17:30 hod. 
31. 3. 2022  Prohlídka školy pro předškoláky a jejich rodiče v 16:30 hod

1. skupina: sraz před budovou Uprkova, prohlídka školy,  společný přesun na budovu Horácké  
náměstí, prohlídka budovy a setkání s paní ředitelkou

 2.  skupina  sraz  před  budovou  Horácké  náměstí,  prohlídka  školy,  setkání  s  paní  ředitelkou,  
společný přesun na budovu Uprkova, prohlídka budovy

8. - 9. 4. 2022 Zápis do 1. tříd
20. 4. 2022 Škola na zkoušku pro předškoláky v 16 hod.



květen 2022 Edukativně-stimulační skupiny
11. 5. 2022 Schůzka pro rodiče přijatých žáků budoucích 1. tříd v 17 hod., představení třídních učitelek
červen 2022 Setkání budoucích prvňáčků se svou novou paní učitelkou - zahrada školy obou budov, čas

 a den bude mít každá třída jinak


