
V Brně dne 09.09. 2009 

Zápis 
z 12. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00 konaného dne 09.09. 2009 od 18:30 hod. na ZŠ 

Pavlovská 16, Brno 
                                                                                                                                                                                          _ 
 
Přítomni:  Mgr. Ivana Binková, Mgr. Eva Orlovská, Pavel Císarík, Jiří Zorník, ing. Hana Vašátková, Petra 
Zmeková, Bohuslav Bernard  
Omluveni: Petr Zbytek  
  
Hosté:  
 
Jednání zahájil a dále řídil  předseda  ŠR Bohuslav Bernard 
 
Program: 
 
1. Zápis ze Školské rady konané dne 16. 06. 2009 
2. Aktualizace školního řádu - ke schválení 
3. Výroční zpráva o činnosti školy za šk.rok 2008/2009 - ke schválení 
4. Informace o vývoji rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Pavlovská 16 
5. Informace o naplněnosti tříd 
6. Různé 
 
 
Hlasování o programu:  schváleno jednomyslně (přítomno 8) 
 
k bodu 1/  
 
Hlasování:  schváleno jednomyslně (přítomno 8) 
 
k bodu 2/  
 

• Úvodní slovo k problematice měla zástupkyně ředitele Mgr. Eva Orlovská, která přítomné seznámila se 
změnami ve školním řádě. Hlavní změna bylo doplnění školního řádu o řád školní družiny a krizová řešení. 
Aktualizovaný školní řád je na webových stránkách školy a vytištěný na vrátnici ZŠ Pavlovská 16, Brno 
 

Hlasování:  schváleno jednomyslně (přítomno 8) 
 
k bodu 3/ 

• Úvodní slovo k problematice měla zástupkyně ředitela Mgr. Eva Orlovská , která vysvětlila úpravy strany 4 
uvedené zprávy 
 

Hlasování:  schváleno jednomyslně (přítomno 8) 
 
k bodu 4/  
 

• Úvodní slovo k bodu měl pan starosta Jiří Zorník. 
• Celkový rozsah rekonstrukce byl dle zadání a projektu spolu s výměnou kotle v celkové částce 2.400.000,- 

CZK. Nezvládla se výměna výdejního okna. 
• Nutno ještě dořešit výměnu dosluhujícího technologického zařízení. 
• Po ukončení uvedeného rozsahu prací dle zadání by se měla řešit ještě rekonstrukce vzduchotechniky, která 

je aktuálně nefunkční. Finanční náročnost uvedené rekonstrukce bude v případě možné opravy cca 
500.000,- CZK a v případě kompletní výměny cca 1.000.000,- CZK. Pan starosta chce v případě výměny 
řešit celou technologii formou automatického spouštění. 



• Pan starosta i pan ředitel společně deklarovali velkou spokojenost spolupráce při rekonstrukci školní 
jídelny a o uvedené rekonstrukci bude otištěn článek v Kohoutovickém Kurýru. 

 
Hlasování:  vzato na vědomí  (přítomno 8) 
 
k bodu 5/ 

• Úvodní slovo k problematice měla zástupkyně ředitela Mgr. Eva Orlovská , která informovala o naplněnosti 
tříd  a slučování tříd ve školním roce 2009/2010. Všechna data jsou na webových stránkách ZŠ Pavlovská 
16. 

• V 1. ročníku celkem 2 třídy po 24 žácích, sloučeny byly třídy v 2., 4., 6. a 9. ročníku. Je tedy po 1 třídě ve 
2., 6. a 9 ročníku, ostatní ročníky jsou po dvou třídách. Ve školním roce 2010/2011 bude možná sloučen 
budoucí 8. ročník z důvodu odchodu žáků na 6letá gymnázia. 

• Průměrná naplněnost tříd se díky těmto krokům zvýšila z původních 19 žáků na 22,5 žáků. Pedagogický 
sbor se zúžil o 4 osoby. Díky těmto  krokům se změní finanční rozpočet - nebude deficit. 
 

 
Hlasování:  vzato na vědomí  (přítomno 8) 
 
 
k bodu 6/ 

• Pan starosta Jiří Zorník informoval o vývoji možnosti zřídit třídu MŠ při ZŠ Pavlovská 16. Model by byl 
identický  jako na ZŠ Chalabalova. Náklady na zřízení třídy by byly menší, než původně planovaných 
3.400.000,- CZK. Do konce října bude dořešeno, jaká alternativa bude přijata. Je totiž možné, že se tento 
koncept třídy ( MŠ Na ZŠ Pavlvoská ) nebude realizovat a navýšení kapacity tříd MŠ v MČ Brno - 
Kohoutovice se bude řešit jinak. Náklady projektanta na vypracování projektu byly 230.000,- CZK 

• Předseda Školské rady p. Bohuslav Bernard deklaroval potřebu přípravy voleb do Školské rady na podzim 
roku 2009. Na konci roku vyprší 3 - letý mandát  zástupcům školské rady za rodičovskou veřejnost 

• Pan starosta Jiří Zorník informoval o vývoji výběrového řízení na ředitele ZŠ Pavlovská 16. Výběrové 
řízení bylo vyhlášeno a složení komise zůstane identické jako při předchozím výběrovém řízení. 

• Pan starosta Jiří Zorník informoval o potřebě a záměru kompletní opravy plotu kolem areálu ZŠ 
Pavlovská16 

• Pan ředitel informoval o potřebě opravy podlahy v 1. patře v celkové částce cca 300.000,- CZK - vypouklá 
dlažba 

 
 
Hlasování:  vzato na vědomí  (přítomno 8) 
 
 
Jednání bylo ukončeno ve 19.15 hodin. 
 
 
Zapsal Bohuslav Bernard 

Bohuslav Bernard 
                         předseda ŠR 


