
V Brně dne 28.01. 2009 

Zápis 
z 10. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00 konaného dne 28.01. 2009 od 18:00 hod. na ZŠ 

Pavlovská 16, Brno 
                                                                                                                                                                                          _ 
 
Přítomni:  Mgr. Ivana Binková, Mgr. Eva Orlovská, Pavel Císarík, Jiří Zorník do 19 hod., ing. Hana Vašátková, 
Petra Zmeková, Bohuslav Bernard  
Omluveni: Petr Zbytek ,Mgr. Václav Božek CSc. 
  
Hosté: RNDr. .Miroslav Klíč – ředitel ZŠ Pavlovská 16  
 
Jednání zahájil a dále řídil  předseda  ŠR Bohuslav Bernard 
 
Program: 
 
1. Představení nových členů Školské rady při ZŠ Pavlovská za školu 
2. Zápis ze Školské rady konané dne 02. 10. 2008 
3. Jmenování člena pro konkursní řízení na ředitele ZŠ Pavlovská 16 
4. Informace o vývoji rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Pavlovská 16 
5. Informace o vývoji využití pavilonu B ZŠ Pavlovská pro zřízení MŠ 
6. Výsledek zápisu žáků do 1.tříd pro školní rok 2009/2010 
7. Různé 
 
 
Hlasování o programu:  schváleno jednomyslně (přítomno) 
 
k bodu 1/  

• Předseda přivítal a krátce představil nové členy Školské rady volené za školu 
 
Hlasování:  vzato na vědomí  (přítomno 7) 
 
k bodu 2/  
 
Hlasování:  schváleno jednomyslně (přítomno 7) 
 
k bodu 3/ 

• Úvodní slovo k problematice měl předseda  ŠR Bohuslav Bernard, kdy shrnul dopis z MMB ze dne 
15.1.2009  

• Jako zástupce konkursního řízení byl navržen předseda ŠR Bohuslav Bernard 
 
Hlasování:  schváleno jednomyslně (přítomno 7) 

 
 
k bodu 4/  

• Aktuální stav rekonstrukce závisí na získání finančních prostředků z dotací MŠMT a MMB 
• V průběhu února bude připraveno zadání a následně do konce března přiravena výzva pro výběrové řízení 

na rekonstrukci podlahy, která musí proběhnout o letních prázdninách roku 2009 
• Kompletní rekonstrukce spolu se zrcadlovým otočením dispozice kuchyně bude v případě nedostatku fin. 

prostředků probíhat po jednotlivých dílčích etapách 
• Řeší se zároveň problematika stravování – přípravy stravy pro plánovanou MŠ v areálu ZŠ 

 
 
Hlasování:  vzato na vědomí  (přítomno 7) 
 



k bodu 5/ 
•  16.1.2009 se sešla pracovní skupina ( starosta MČ, ředitel ZŠ a projektant) a prošli si potencionální 

prostory a možnost jejich využití pro zřízení MŠ 
• Do 11.2.2009 má OMH MČ Brno Kohoutovice připravit studii uskutečnitelnosti a poté předat na MMB 

ohledně finančních prostředků potřebných na rekonstrukci 
• Možnost otevřít třídu MŠ na ZŠ Pavlovská bude asi až v roce 2010/2011 
• Zároveň se řeší statut MŠ ( zda pod stávající MŠ v MČ nebo přeřazení ZŠ na ZŠ a MŠ ) 

 
 
Hlasování:  vzato na vědomí  (přítomno 7) 
 
 
k bodu 6/ 
 

• Úvodní slovo měla pí. Mgr. Eva Orlovská – zástupkyně ředitele, kdy konstatovala, že k zápisu do 1. třídy 
přišlo celkem 54 dětí a z toho bude cca 6 dětí žádat o odklad. Z toho plyne, že by měly být ve školním roce 
2009/2010 2 třídy prvňáčků po 24 dětech 

• Ředitel ZŠ RNDr. Miroslav Klíč poděkoval p. Mgr. Lumírovi Sedláčkovi a pí. Mgr. Evě Orlovské za 
perfektní přípravu a realizace zápisu prvňáčků  

 
 
Hlasování:  vzato na vědomí  (přítomno 7) 
 
 
k bodu 7/ 
 

• Od 1.2.2009 přebírá oficiálně kompetence ředitele  ZŠ p. Mgr. Lumír Sedláček. Nový ředitel by měl 
nastoupit od 1.7.2009 

 
Hlasování:  vzato na vědomí  (přítomno 7) 
 
Jednání bylo ukončeno ve 19,10 hodin. 
 
 
 
Zapsal Bohuslav Bernard 

Bohuslav Bernard 
                         předseda ŠR 


