
V Brně dne 2. 11. 2005 

Zápis 
z 1. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00 konaného dne 2.11. 2005 od 17:30 hod. na 
ZŠ Pavlovská  16, Brno________________________________________________________________ 
 
Přítomni:   Mgr. Václav Božek, CSc, Mgr. Martina Clausová, PhDr. Petr Hruška, MBA, paní Eva Králová,  
                    Mgr. Eva Orlovská, Mgr. Libuše Remsová, Mgr. Lumír Sedláček, paní Tereza Vašíčková,  
                    pan Petr Zbytek 
Hosté:        RNDr. Miroslav Klíč       
 
Jednání zahájil a do ukončení volby předsedy ŠR řídil ředitel ZŠ RNDr. Miroslav Klíč. 
Po ukončení volby předsedy ŠR řídila jednání předsedkyně ŠR paní Eva Králová. 
 
Program: 

1. Stanovení jednacího řádu 
2. Volba předsedy 
3. Plán práce školské rady na školní rok 2005/ 2006 
4. Výroční zpráva 2004/ 2005 
5. Různé   

Hlasování:  schváleno jednomyslně (přítomno 9) 
 
k bodu 1/ 
Všichni členové byli seznámeni s jednacím řádem a po rozpravě se dohodli, že podají návrhy,  podněty a 
připomínky k jednotlivým bodům a to před dalším setkáním ŠR.   
Usnesení: 
Školská rada bere na vědomí návrh jednacího řádu, který bude  po novém zpracování  předložen ke 
schválení na příští schůzi školské rady. 
 
k bodu 2/  
Návrh: předseda Eva Králová, místopředseda Libuše Remsová 
Protinávrh: předseda  Libuše Remsová, místopředseda Eva Králová 
Hlasování o protinávrhu:           pro: 3,    proti: 3 ,   zdrželi se hlasování: 3 
Hlasování o návrhu:                   pro: 4,    proti: 1,    zdrželi se hlasování: 4 (přítomno 9) 
Neschváleno. 
Nové hlasování o jednotlivých navržených kandidátech. 
Návrh:místopředseda Libuše Remsová 
Hlasování:                                  pro: 6,    proti: 2,    zdrželi se hlasování: 1 
Návrh: předseda Eva Králová 
Hlasování:                                  pro: 8,     proti:0,    zdrželi se hlasování: 1 (přítomno 9) 
Na základě výsledků hlasování byla novou předsedkyní Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00 
zvolena paní Eva Králová. 
 
Další jednání ŠR řídila předsedkyně paní Eva Králová. 
 
k bodu 3/ 
Školská rada se bude na svých zasedáních zabývat: 
a/ schválením jednacího řádu 
b/ schválením výroční zprávy 
c/ schválením školního řádu 
d/ schválením pravidel pro hodnocení chování a klasifikaci žáků 
e/ školním vzdělávacím programem 
Připomínky k plánu práce nebyly. 
Usnesení: 
Podněty k plánu práce budou předloženy s předstihem členům ŠR a budou projednány a  schváleny na 
příští schůzi, která se bude konat ve středu 7.12. 2005 v 18 hod. 
 
k bodu 4/ 
Členové ŠR byli předem seznámeni s Výroční zprávou 2004/2005. Pan Petr Zbytek vznesl dotaz k č. VII 
Zhodnocení a závěr na str. 18 odstavec „ Školní inspekce“  a  „Množství kontrol“. Ředitel školy RNDr. 
Miroslav Klíč podal vysvětlení. 
Usnesení: 
Školská rada schvaluje Výroční zprávu 2004/2005 s výhradami k č. VII Zhodnocení a závěr na str.18 
odstavec „Školní inspekce“ a „Množství kontrol“. 



 
 
k bodu 5/ 
a/Paní Eva Králová vznesla dotaz za členy Školské komise MČ Brno - Kohoutovice. Školská komise žádá 
o sdělení údajů k navýšení plochy pronájmu nevyužívaných školních prostor. Ředitel školy RNDr. 
Miroslav Klíč podal informace o  žádosti paní Staňkové ( soukromý subjekt) o pronájmu a záměru využití 
volných prostor školy. Škola nebude pronajímat pavilon C1. Původní nabídka pronájmu pav.B1 bude 
rozšířena o pronájem „bílé chodby“ a nevyužívaných šaten. Novým záměrem p. Staňkové je vybudování 
minijeslí a miniškolky. 
 
b/Mgr. Lumír Sedláček prezentoval v ukázce DVD Sportovní den na ZŠ Pavlovská. 
 
Jednání bylo ukončeno v 19 hodin. 
 
 
Zapsala Libuše Remsová 
 
                                                                                                                                  Eva     K r á l o v á 
                                   předsedkyně ŠR 


