
V Brně dne 25.9. 2007 

Zápis 
z 6. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00 konaného dne 25.9. 2007 od 18:00 hod. na ZŠ 

Pavlovská 16, Brno 
                                                                                                                                                                                          _ 
 
Přítomni:  Mgr. Libuše Remsová, Mgr. Eva Orlovská, Mgr. Lumír Sedláček, Mgr. Václav Božek, CSc, Mgr. Viktor 
Šeďa, ing. Hana Vašátková, Petra Zmeková, Bohuslav Bernard 
Omluveni:  Petr Zbytek 
 
Hosté: p.Jiří Zorník – starosta MČ Brno – Kohoutovice, RNDr. .Miroslav Klíč – ředitel ZŠ Pavlovská 16 , p.Oldřich 
Beníček – ekonom ZŠ Pavlovská 16 
 
Jednání zahájil a dále řídil  předseda ŠR Bohuslav Bernard 
 
Program: 
 
1. Schválení zápisu ze školské rady konané 28. 3. 2007 
2. Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Pavlovská 16 
3. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2006/2007 
4. Projednání materiálu Návrh finančního plánu na rok 2008 
5. Plán práce školské rady na školní rok 2007/2008 
6. Různé 
 
Hlasování o programu:  schváleno jednomyslně (přítomno 8) 
 
k bodu 1/  
 
Hlasování:  schváleno jednomyslně (přítomno 8) 
 
k bodu 2/  

• V souvislosti s regenerací školy se již od roku 2001 hovoří o potřebě rekonstrukce školní kuchyně/Klíč/ 
• Základní charakteristiky potřeb jsou uvedeny v Koncepci šolních kuchyní /Klíč/ 
• Ředitel vede s p. starostou jednání o rekonstrukci školní kuchyně 
• Stávající studie by se mohla použít jako podklad pro TEZ. /Zorník 
•  Ing.Novák z MMB konstatoval, že by měly na MMB být 2 studie./ Zorník/ 
• Stav, aby na MMB byly dvě studie, by neměl nastat /Božek , Klíč/ 
• Prioritou na rok 2008 je rekonstrukce školní kuchyně /Klíč/ 
 

 
k bodu 3/ 

• Formální úprava výroční zprávy odpovídá požadavkům MMB 
• Šikana na škole ve školním roce 2006/2007 řešena ve dvou třídach na prvním stupni 

 
Hlasování:  schváleno jednomyslně (přítomno 8) 
 
k bodu 4/  

• Při sestavování návrhu finančního plánu 2008 se vychází z předpokládaného plnění za rok 2007 a 
aktuálních potřeb školy na rok 2008.Dále se zohledňuje předpokládané navýšení cen (energie, služby, 
materiál) /Beníček/ 

• Diskuse o jednotlivých položkách rozpočtu 
 
 
Hlasování:  vzato na vědomí 
 



k bodu 5/ 
• Do konce roku rozpracujeme plán práce 
• Další schůzka v rámci tohoto školního roku bude 01.04.2008. Na uvedené schůzce budeme probírat 

zpracování koncepčních záměrů školy. 
 

 
k bodu 6/ 
 

• Zápis ze školské rady č.6 p.Sedláček pověsí na školní web 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.20 hodin. 
 
 
 
Zapsal Bohuslav Bernard 

Bohuslav Bernard 
                         předseda ŠR 


