
Zápis 

 

z 39. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného 

dne 24. 9. 2018 od 16:30 hod. na ZŠ Pavlovská 16, Brno 

Přítomni: Lenka Vejrostová, Ing. Karel Aujeský, Miroslav Kopál, Petra Forýtková, Mgr. Petra 

Koudelková, Mgr. Eva Kašparová, Mgr. Simona Hanousková, Bc. Klára Višinková 

Nepřítomen: PhDr. Petr Hruška, MBA 

Hosté: Mgr. Lumír Sedláček, Simona Buchtová 

Jednání zahájil pan Miroslav Kopál. 

 

Program:  

1. Noví členové za pedagogické pracovníky – představení. 

2. Výroční zpráva ZŠ Pavlovská za školní rok 2017/2018. 

3. Školní jídelna – návrh paní vedoucí na úpravu řádu. 

4. Různé. 

 

Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 8)  

k bodu 1/  

Představení nových členů: Mgr. Eva Kašparová, Mgr. Simona Hanousková, Bc. Klára Višinková. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 8). 

 

k bodu 2/  

Paní Buchtová uvedla, že v první dny školního roku nebývají uhrazeny obědy u některých žáků, rodiče 

zapomínají poslat platbu. Paní Buchtová by proto uvítala nevracení přeplatků za obědy, aby tak vznikl 

„fond“, ze kterého by obědy bylo možné uhradit. Letos šlo o 20-30 dětí, které byly v „minusu“. 

Částky, které se rodičům vracejí, bývají od 100,-Kč do 2 000,-Kč (někomu jde platba i za červenec a 

srpen, plus případné dlouhé nemoci dětí). Na www.strava.cz je přehled částek, rodič si tak může 

podle vyhodnocení svého účtu trvalý pokyn na platby zastavit.  

Paní Forýtková navrhla, zda by nešlo vracet od výše měsíční zálohy. Paní Buchtová ověří, zda program 

může tuto situaci nastavit. Pan Aujeský uvedl, že na ZŠ Chalabalova řeší vratky po půlroce. Navrhl, 

aby škol zaslala v srpnu avíza (že je potřeba obědy zaplatit) rodičům e-mailem, variabilní symbol 

zůstává po celou docházku stejný, tak připomenutí by mělo snížit počet dětí s nezaplacenými obědy. 

Závěr: řád jídelny se nemění, škola se pokusí zajistit rozeslání avíza v srpnu. 

http://www.strava.cz/


Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 8). 

 

k bodu 3/  

Ředitel školy Lumír Sedláček a Eva Kašparová představili Výroční zprávu školy. O hlavních prázdninách 

2017 proběhla oprava části střechy a rekonstrukce elektroinstalace v části budovy (pavilon A, přízemí 

a 1. patro), dokončovací práce probíhaly ještě v září i říjnu, což ovlivňovalo start školního roku 

(částečná nefunkčnost telefonů, výpadky internetu apod.), nicméně se i přes tuto náročnost podařilo 

udržet všechny školní akce. 

Hlasování o Výroční zprávě: schválena jednomyslně (přítomno 8).  

 

k bodu 4/  

Paní Eva Kašparová uvedla stav žáků na škole k 1. 9. 2018 (491 žáků v 21 třídách), představila aktuální 

stav v pedagogickém sboru (noví učitelé, asistenti). 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 8). 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:30 h. 

 

Zápis provedla: Eva Kašparová   Zápis ověřil:  Miroslav Kopál 


