
Zápis 

 

z 25. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného 

dne 4. 3. 2014 od 17.00 hod. na ZŠ Pavlovská 16, Brno 

Přítomni: Mgr. Martin Mikš, Dipl. Kfm. Dalimil Ospalý, Mgr. Eva Kašparová, Petra Zmeková, Miroslav 

Kopál, Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. 

Omluveni: Jiří Zorník, Pavel Císarík, RNDr. Zora Harmatová  

Jednání zahájila a dále řídila Pavlína Mazáčová.  

 

Program:  

1. Nový člen ŠR ZŠ  

2. Navržení člena ŠR do konkurzní komise – konkurzní řízení na ředitele ZŠ   

3. Jiné 

Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 6)  

 

k bodu 1/  

Pavlína Mazáčová představila členům ŠR jejího nového člena, Dipl. Kfm. Dalimila Ospalého. Pan 

Ospalý zastupuje ve školské radě zřizovatele ZŠ – ÚMČ Brno-Kohoutovice. Ve funkci nahradil pana 

Petra Hrušku.  

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 6) 

 

k bodu 2/  

Pavlína Mazáčová seznámila členy ŠR se zněním dopisu z MMB ze dne 11. 2. 2014, v němž byla 

vyzvána ke jmenování a zaslání jména a kontaktních údajů člena konkurzní komise, který bude 

zastupovat školskou radu v konkurzním řízení na místo ředitele/ky ZŠ Pavlovská 16.   

Protože k datu konání jednání ŠR není znám přesný termín konkurzního řízení, pan Ospalý navrhl, aby 

školská rada zvolila a jmenovala do komise dva zástupce, z toho jednoho náhradníka. Návrh byl 

akceptován všemi členy ŠR. 

Pan Mgr. Mikš navrhl, aby byli do konkurzní komise za ŠR navrženi zástupci rodičů kvůli vyváženosti 

zastupujících stran mezi členy konkurzní komise. Návrh byl akceptován všemi členy ŠR.  



Pavlína Mazáčová vyzvala k podání návrhů jmen, navrženi byli paní Pavlína Mazáčová a pan Miroslav 

Kopál, oba s návrhem souhlasili. Po následné tajné volbě a sečtení hlasů byla jako první navržený člen 

konkurzní komise jmenována paní Pavlína Mazáčová, náhradníkem byla jmenován pan Miroslav 

Kopál.  

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 6) 

 

k bodu 3/  

a.) Byla vznesena otázka zdůvodnění toho, proč se konkurzní řízení koná. Důvody prezentovala 

nejprve paní Kašparová, poté doplnil pan Mikš – končí funkční období ředitele ZŠ, dále je 

třeba, aby kandidát na nového ředitele předložil návrh na koncepci rozvoje ZŠ v dalším, 

šestiletém období. V případě „automatického“ prodloužení funkčního období stávajícího 

pana ředitele by povinnost předložit koncepci odpadla, což je z hlediska zřizovatele a rodičů 

nepřijatelné.   

b.) Pan Kopál upozornil na chybějící zápis z jednání ŠR na webu ZŠ – bude co nejdříve uvedeno 

do pořádku (zodpovídá paní Kašparová). 

c.) Po připomenutí pana Mikše bude na web ZŠ umístěn platný jednací řád ŠR, aby se s ním mohl 

seznámit nový člen ŠR i další zájemci.   

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 6) 

 

Jednání bylo ukončeno v 17.30 h. 

 

Zápis provedla dne 5. 3. 2014: Pavlína Mazáčová   Zápis ověřila: Eva Kašparová 


