V Brně dne 29.3. 2007

Zápis
z 5. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00 konaného dne 28.3. 2007 od 17:30 hod. na ZŠ
Pavlovská 16, Brno
Přítomni:
Omluveni:

Mgr. Libuše Remsová, Mgr. Eva Orlovská, Mgr. Lumír Sedláček, Mgr. Václav Božek, CSc,
Viktor Šeďa, Hana Vašátková, Petra Zmeková, Bohuslav Bernard
Petr Zbytek

Jednání zahájila a dále řídila místopředsedkyně ŠR Mgr. Libuše Remsová.
Program:
1. Přivítání nových členů ŠR
2. Schválení zápisu ze školské rady konané 20.09.2006
3. Volba předsedy
4. Plán práce ŠR na školní rok 2006/2007
5. Různé
Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 8)
k bodu 1/
Místopředsedkyně Mgr. Libuše Remsová přivítala nově zvolené členy ŠR zastupující rodiče a obecní úřad.
Jmenovitě to jsou Viktor Šeďa, Hana Vašátková, Petra Zmeková, Bohuslav Bernard.
k bodu 2/
Proběhlo hlasování o schválení zápisu 4. jednání ŠR.
Hlasování: zápis schválen jednomyslně
k bodu 3/
P.Šeďa navrhuje jako předsedu p Bohuslava Bernarda.Nebyl podán žádný protinávrh.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se hlasování : 1
k bodu 4/
Plán práce na rok 2006/2007.
Vysvětlení plánu práce s ohledem na skutečnost,že jsou 4 noví členové.
Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2006/2007.
Bod 1 nebyly připomínky s ohledem na skutečnost, že podklady jsou dány a nikdo nebyl tak erudovaný, aby měl
připomínky.Možné úpravy jsou samozřejmě možné.Finalizováno ke konci srpna 2007.Stávající školní
vzdělávací program je na webu školy.
Bod 2 zpráva je schválena z 20.9.2006.Další budeme již schvalovat my a to na podzim roku 2007.
Bod 3 stejně jako bod 2.Schválen na dobu neurčitou.Lze upravovat body školního řádu.
Bod 4 jako bod 2 a 3.Změny s ohledem na plánované změny a další vývoj bude realizován na podzim 2007.
Bod 5 jsou vypracovány.Připravoval je ředitel ZŠ.Bylo by vhodné toto získat v tištěné podobě. Zajistí předseda
ŠR.
Bod 6 byl realizován tak, že byl schválen na radnici a pak ho schválila ŠR.Na podzim 2007 bude nutno předložit
pro rok 2008.Pozvat ekonoma a ředitele ZŠ.P.Šeďa pošle formou mailu návrh rozpočtu pro rok 2007.
Schvalování na radnici probíhá v průběhu března.
Bod 7 byl přečten závěr kontroly ČŠI a shledán v pořádku. Č.J. uvedené kontroly b12ca105. Identifikátor školy
600 108 21O, dne 28.11.2006.
Bod 8 byl shledán jako jasný.
k bodu 5/
Na základě dřívějšího usnesení o informování veřejnosti členové ŠR pověřili Mgr. Lumíra Sedláčka prezentací
jednání Školské rady na webových stránkách školy. Další setkání proběhne nejpozději v průběhu měsíce září
2007. Všichni členové budou v dostatečném předstihu informování formou mailové zprávy o termínu, programu
a všech projednávaných materiálech. Zajistí předseda ŠR nejpozději začátkem září 2007.
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.
Zapsal Bohuslav Bernard
Bohuslav Bernard
předseda ŠR

