
V Brně dne 21. 5. 2010 

Zápis 
z 13. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00 konaného dne 18. 5. 2009 od 17.30 hod  

na ZŠ Pavlovská 16, Brno 
 
 
Přítomni: Mgr. Ivana Binková, Mgr. Eva Orlovská, Pavel Císarík, Jiří Zorník, Mgr. Pavlína Mazáčová, Petra 
Zmeková, Jana Kocourková  
Nepřítomni: Petr Zbytek, Mgr. Václav Božek CSc. 
  
Hosté: Mgr. Lumír Sedláček, ředitel školy 
 
Jednání zahájila a dále řídila Eva Orlovská. 
 
Program: 
 
1. Volba předsedy ŠR, místopředsedy ŠR. 
2. Zápis ze Školské rady konané dne 9. 9. 2009 
3. Informace o aktualizaci ŠVP 
4. Plán dalších jednání, plán práce ŠR 
5. Různé 
 
 
Hlasování o programu:  schváleno jednomyslně (přítomno 6) 
 
 
k bodu 1/ 
 
• Noví členové ŠR z řad zákonných zástupců byli seznámeni s jednacím řádem ŠR. Eva Orlovská  seznámila 

přítomné členy s povinnostmi předsedy ŠR plynoucí z jednacího řádu ŠR, která navrhla do funkce předsedy 
volbu z řad zástupců zákonných zástupců žáků. Navržena byla Pavlína Mazáčová. 

Hlasování:  5 – 0 – 1 (pro – proti – zdržel se) 
 
• Do funkce místopředsedy byla projednána volba z řad zástupců pedagogických pracovníků, navržena byla Eva 

Orlovská. 
Hlasování:  5 – 0 – 1 (pro – proti – zdržel se) 
 
• Jednání ŠR bude zapisovat předseda ŠR, případně jím pověřený další člen ŠR. 
Hlasování:  schváleno jednomyslně (přítomno 6) 
 
Na základě výsledků hlasování byla novou předsedkyní Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00 zvolena 
Pavlína Mazáčová, místopředsedkyní Eva Orlovská. 
 
 
k bodu 2/ 
 
Hlasování:  schváleno jednomyslně (přítomno 6) 
 
 
k bodu 3/ 
 
• K aktualizaci ŠVP byl přizván ředitel školy Lumír Sedláček, který sdělil, že úpravy ŠVP probíhají na základě 

doporučení ČŠI, která dokument v listopadu 2009 hodnotila. Probíhající úpravy: 
- dopracování charakteristiky školy v ŠVP 
- dopracování charakteristiky ŠVP 



- přepracování učebního plánu, poznámek k učebnímu plánu 
- dopracování učebních osnov volitelných předmětů, rozpracování průřezových témat 
- dopracování pravidel pro hodnocení žáků 

Hlasování:  vzato na vědomí (přítomno 7) 
 
• Vedení školy zašle původní a aktualizované části ŠVP členům ŠR nejpozději týden před dalším jednáním 

emailem. ŠR se k návrhu aktualizovného ŠVP vyjádří na dalším jednání ŠR. 
Hlasování:  schváleno jednomyslně (přítomno 7) 

 
 
k bodu 4/ 
 
• Eva Orlovská seznámila s Plánem práce ŠR pro období 2005/2006 až 2008/2009, navrhla stávající plán práce 

ponechat (vychází přímo ze školského zákona), změnit jen období platnosti Plánu práce ŠR na dobu neurčitou. 
Hlasování:  schváleno jednomyslně (přítomno 7) 
 
• Byla upřesněna četnost jednání ŠR – minimálně 3x za školní rok: začátek zaří (7. 9. 2010 v 17.30 hod), konec 

září, červen (viz příloha). 
Hlasování:  schváleno jednomyslně (přítomno 7) 
 
k bodu 5/ 
 
• Pavilon B – pan starosta Jiří Zorník sdělil: 

- varianta umístění oddělení MŠ nerealizována z důvodu vysokých finančních nároků na stavební úpravy 
- varianta umístění kohoutovické Mahenovy knihovny byla projednávána Jiřím Zorníkem s ředitelkou MK 

paní Nivnickou, nerálné pro finanční náročnost 
- aktuální stav: stále se usiluje o dlouhodobější využití prostor, dočasně je prostor využíván Hudební školou 

Jana Winklera 
• In-line dráha – informace podal Jiří Zorník a Lumír Sedláček: projekt financovaný z evropských fondů, realizace 

za školou. Součástí bude dopravní hřiště a sportovní areál. S výstavbou bude řešeno i nové oplocení areálu, 
prostor bude částěčně zpřístupněn veřejnosti. 

• Školní kuchyň – sdělení Jiřího Zorníka: na požadavek hygieny proběhne během letních prázdnin výměna 
vzduchotechniky, probíhá výběrové řízení na dodavatele. Potřebu výměny tukové jímky je třeba zahrnout do 
požadavků školy. 

• Akce související se školou: mezinárodní závod v orientačním běhu (cca 1000 účastníků) 22.-23.5., oslavy 800 
let založení Kohoutovic (sportovní soutěže mezi školami: fotbal, cyklistika; kulturní program 19.5.) 

• Lumír Sedláček informoval o přípravě spolupráce školy a umělecké školy p. Křížkovského od šk. roku 
2010/2011 

• Eva Orlovská vyzvala k aktualizaci kontaktů na členy ŠR – viz příloha. 
Hlasování:  vzato na vědomí  (přítomno 7) 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno ve 19.15 hodin. 
 
 
Zapsala Eva Orlovská 

Mgr. Pavlína Mazáčová 
předsedkyně ŠR 


