
V Brně dne 29.6. 2006 

Zápis 
z 3. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00 konaného dne 29.6. 2006 od 17:30 hod. na ZŠ 

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

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

1. Schválení zápisu z minulé ŠR 
2. Připomínky a úkoly z minulé ŠR 
3. Rozpis finančního plánu na rok 2006 
4. Informace o spolupráci s Občanským sdružením „ Škola jako centrum komunity“ 
5. Informace o přípravě ŠVP 
6. Různé 
 

Hlasování:  schváleno jednomyslně (přítomno 5) 
 
k bodu 1/  
Proběhlo hlasování o schválení zápisu 2. jednání ŠR. 
Hlasování: zápis schválen jednomyslně 
 
k bodu 2/  
Školní parlament  na své schůzi odsouhlasil možnost setkání se  členy ŠR. 
 
k bodu 3/ 
Členové ŠR vzali na vědomí rozpis FP na rok 2006, nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
k bodu 4/  
Mgr. Viktor Šeďa seznámil přítomné s „Dohodou o spolupráci“, viz. Příloha. 
Dále informoval členy o akcích, které se již uskutečnily, o prázdninových aktivitách a o plánovaném programu 
na příští rok (např. filmový klub, který bude včleněn do projektu „Film a škola“ se zaměřením na filmovou 
výchovu, dámský klub). 
V rámci spolupráce byli přítomní členové ŠR pozváni na divadelní představení Misionáři, které se bude konat 
16.8.2006 v 19:30 v prostorách budovy školy. 
Usnesení: ŠR navrhuje podpořit spolupráci ZŠ s Občanským sdružením. 
 
k bodu 5/ 
Ředitel školy informoval členy ŠR o ŠVP, podle kterého bude probíhat výuka na ZŠ Brno, Pavlovská 16 od 
1.9.2006 a navrhl jeho projednání v srpnu 2006.  
Usnesení: Vzhledem k tomu, že přítomným  členům srpnový termín nevyhovoval, dohodli se na termínu  
20. září 2006. 
 
k bodu 6/ 
Na základě dřívějšího usnesení o informování veřejnosti členové ŠR pověřili Mgr. Lumíra Sedláčka prezentací 
jednání Školské rady na webových stránkách školy. 
Usnesení: Členové ŠR se usnesli, že na stránkách budou také zveřejněny kontakty na členy ŠR, které  může 
veřejnost využít . 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin. 
 
Zapsala Eva Orlovská 

Eva     K r á l o v á 
           předsedkyně ŠR 

 


