
V Brně dne 16. června 2011 
 

Zápis 
z 16. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00 konaného dne 14. 6. 2011 

 od 16.30 hod. na ZŠ Pavlovská 16, Brno 
 
 
Přítomni: Mgr. Ivana Binková, Mgr. Eva Orlovská, Pavel Císarík, Mgr. Pavlína Mazáčová, 
Ph.D., Jana Kocourková  
Omluveni: Petra Zmeková 
Nepřítomni: Jiří Zorník, Mgr. Martin Mikš, PhDr. Petr Hruška MBA. 
 
Hosté: Mgr. Lumír Sedláček – ředitel ZŠ Ppavlovská, 16, Brno 
            Oldřich Beníček – ekonom ZŠ Pavlovská 16, Brno 
 
Jednání zahájila a dále řídila Pavlína Mazáčová. 
 
Program: 
 
1. Informace o nových členech školské rady 
2. Zpráva o hospodaření školy 
3. Diskuze 
 

Hlasování o programu:  schváleno jednomyslně (přítomno 5) 
 
k bodu 1/ 
 
Předsedkyně ŠR Pavlína Mazáčová zahájila jednání, přivítala členy RŠ i hosty – pana 
Mgr. Lumíra Sedláčka a pana Oldřicha Beníčka. Sdělila přítomným jména nových zástupců 
zřizovatele ve školské radě: Mgr. Martin Mikš a PhDr. Petr Hruška MBA.  

Vzato na vědomí (přítomno 5) 
 
k bodu 2/ 
 
Byla předložena zpráva o hospodaření školy v roce 2010. Předsedkyně ŠR Pavlína Mazáčová 
požádala pana Beníčka o prezentaci zprávy.  Ekonom komentoval jednotlivé položky, 
k některým se vyjadřoval také ředitel ZŠ Lumír Sedláček. Členové zprávu akceptovali 
bez námitek. 

Vzato na vědomí (přítomno 5) 
 
k bodu 3/ 
Diskuse se vedla o plánech na příští školní rok. Ředitel ZŠ Lumír Sedláček sdělil, že škola 
očekává částku 1, 7 milionu korun z operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost („Šablony“), částka půjde převážně do inovace vzdělávání. 
Z důvodu zajištění kvalitnější výuky fyziky byla navržena úprava Školního vzdělávacího 
programu od příštího školního roku – navýšení hodinové dotace v 7. ročníku z jedné hodiny 
na dvě. Eva Orlovská informovala, že vzhledem k problémům řešeným během roku (ničení 
školního a cizího majetku v době výuky i mimo ni) bude nutné aktualizovat i školní řád 
o upřesnění postupů v případě vandalismu. Na dotaz Pavlíny Mazáčové o počtu tříd v příštím 
roce odpověděl Lumír Sedláček, že dojde ke sloučení současných tří prvních tříd na dvě. 



Nové první třídy budou  otevřeny tři, šesté třídy budou dvě. Ředitel školy konstatoval 
spokojenost s fungováním ZUŠ P. Křížkovského ve škole, vyzdvihl krásné práce instalované 
ve vestibulu školy. 
 

Vzato na vědomí (přítomno 5) 
 

Po společném konsenzu přítomných členů ŠR byl stanoven termín jednání ŠR ve školním 
roce 2011/12 na 6. 9. 2011 v 16.30 hodin. 
 

Hlasování: schváleno jednomyslně (5 přítomných) 
 

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin. 
 
 
Zapsala: Mgr. Eva Orlovská 

 Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., v.r.   
          předsedkyně ŠR 


