
V Brně dne 7. 12. 2005 

Zápis 
z 2. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00 konaného dne 7.12. 2005 od 17:30 hod. na ZŠ 

Pavlovská 16, Brno 
 
Přítomni: paní Eva Králová, Mgr. Libuše Remsová, Mgr. Eva Orlovská, Mgr. Lumír Sedláček,            

pan Petr Zbytek 
Omluveni:  Mgr. Václav Božek, CSc, PhDr. Petr Hruška, MBA, paní Tereza Vašíčková 
Nepřítomni: Mgr. Martina Clausová 
 
Jednání zahájila a dále řídila předsedkyně ŠR paní Eva Králová. 
 
Program: 

1. Domluva členů ŠR na způsobu rozesílání dokumentace 
2. Schválení zápisu  1. jednání ŠR  
3. Jednací řád ŠR 
4. Plán práce pro období 2005/2006 až 2008/2009 
5. Řád školy 
6. Výroční zpráva 
7. Různé 

Hlasování:  schváleno jednomyslně (přítomno 5) 
 
k bodu 1/ 
Všichni přítomní členové byli seznámeni s různými možnostmi rozesílání dokumentace a dohodli se na 
jednotném rozesílání. Paní Králová vznesla požadavek, aby členové reagovali na její dotazy v emailech. Dále se 
řešilo, kde budou dokumenty ŠR archivovány.   
Usnesení: 
Všem členům bude rozesílána dokumentace emailem, pan Zbytek a paní Vašíčková obdrží výtisk ze školy, 
doručí jim ho děti. 
Všichni přítomní souhlasili s požadavkem paní Králové reagovat na její výzvy v rozesílaných emailech také 
emailem. 
Zápisy z jednání ŠR (originály) budou archivovány na obci (pan Hruška), ve škole (pan Klíč) a kopie bude u 
předsedkyně paní Králové. 
 
k bodu 2/  
Proběhlo hlasování o schválení zápisu 1. jednání ŠR. 
Hlasování: zápis schválen jednomyslně 
 
k bodu 3/ 
Členové ŠR se usnesli na způsobu poskytování informací rodičům formou zveřejňování na stránkách školy a 
předáváním kopií odsouhlasených zápisů třídním učitelům v době konání třídních schůzek. 
Hlasování: jednomyslně schválen Jednací řád, který je přílohou zápisu. 
 
k bodu 4/  
Členové ŠR byli předem emailem seznámeni s Plánem práce ŠR pro období 2005/2006 až 2008/2009. 
Hlasování: jednomyslně schválen Plán práce, který je přílohou zápisu. 
 
k bodu 5/ 
Členové ŠR byli předem emailem seznámeni s Řádem školy.  
Hlasování: jednomyslně schválen 
 
k bodu 6/ 
Proběhlo hlasování o schválení výroční zprávy (na 1. jednání hlasování neproběhlo). 
Hlasování: jednomyslně schválena  
 
k bodu 7/ 
Pan Zbytek navrhl, zda by se nemohlo nabídnout Žákovskému parlamentu setkání se členy Školské rady. Paní 
Orlovská nabídku žákům sdělí. 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin. 
 
Zapsala Eva Orlovská 

Eva     K r á l o v á 
           předsedkyně ŠR 


