
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2,  
603 00 Brno 

Zápis Školské rady č.51                       Souhlasil: Mgr. Radmila Pechová        předseda školské rady 
 
                                                             Zapsala: Mgr. Romana Hlinecká        zapisovatel Školské rady 

 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 51 

 

Předmět: Školská rada 
Účel:  

- Výroční zpráva SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno 
Kamenomlýnská 2 za školní rok 2020-21 
 

- Příloha k výroční zprávě SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno 
Kamenomlýnská 2 za školní rok 2020-21 

- Dodatek č.2 k č.j. V169-SŠ-275/20-2 Prodavačské práce 

Místo: SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno 

Datum: 25. 10.2021 Strana: 1  

Přítomni: Omluveni: Hosté: 
Ing. Michal Bařinka   

Mgr. Dana Cichá Mgr. Dana Cichá  

Kateřina Doležalová  Kateřina Doležalová  

Radmila Pechová   

Romana Hlinecká   

Nicole Schaaf   

Ing. Soňa Šestáková   
 
Program jednání: 

- Připomínkování a vyjádření se ke znění Výroční zprávy 2020-21 
- Připomínkování a vyjádření se ke znění Přílohy k výroční zprávě 

2020-21 
- Připomínkování a vyjádření se ke znění k Dodatku č.2 k č.j. V169-

SŠ-275/20-2 Prodavačské práce 

 

 



 

Zápis Školské rady č.51                       Souhlasil: Mgr. Radmila Pechová        předseda školské rady 
 
                                                             Zapsala: Mgr. Romana Hlinecká        zapisovatel Školské rady 
 

Projednané body: 
 

- Úvod a přivítání členů a hosta 
 

- Připomínkování a vyjádření se ke znění všech dokumentů, které byly zaslány 
členům školské rady v elektronické podobě  

 
- Dodatek č.2 k č.j. V169-SŠ-275/20-2 Prodavačské práce 

- Výroční zpráva SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno Kamenomlýnská 2 
za školní rok 2020-21 

- Příloha k výroční zprávě SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno 
Kamenomlýnská 2 za školní rok 2020-21 

- Zpráva ředitelky školy o rozpočtu na rok 2021, rekonstrukce, modernizace školy za 
minulý rok (instalace nových rozvodných skříní, rekonstrukce výtahů, energetické 
štítky budov, nový nábytek a dataprojektory do tříd) 

- Blokové čištění ulice Kamenomlýnská posunuto na 9 hod 

- Pokud epidemiologická  situace dovolí, bude realizováno fotografování žáků SŠ 

- Nová parkovací místa pro těžce zdravotně postižené  

- Hodnocení a podněty ohledně nové webové stránky naší školy (podněty řešeny 
průběžně) 

- Chátrající vila v areálu školy – řešeno opakovaně, začíná být nebezpečná žákům i 
zaměstnancům školy, nelze kolem ní se nepohybovat 

Usnesení:   
- Souhlas členů školské rady se zněním všech dokumentů v plném 

rozsahu a bez dalších připomínek 
- Připomínky členů školské rady byly zaslány v elektronické 

podobě, dále zapracovány ve znění dokumentů 
 
 

 

 


