V Brně dne 17. 9. 2008

Zápis
z 8. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00 konaného dne 16. 9. 2008 od 18:00 hod. na ZŠ Brno,
Pavlovská 16
_
Přítomni:
Mgr. Libuše Remsová, Mgr. Eva Orlovská, Mgr. Lumír Sedláček, Petr Zbytek, Jiří Zorník,
ing. Hana Vašátková, Petra Zmeková, Bohuslav Bernard
Nepřítomni:
Mgr. Václav Božek CSc.
Hosté: RNDr. Miroslav Klíč – ředitel ZŠ Brno, Pavlovská 16
Jednání zahájil a dále řídil předseda ŠR Bohuslav Bernard
Program:
1. Schválení zápisu ze školské rady konané 22. 4. 2008
2. Regenerace školní kuchyně ZŠ Brno, Pavlovská 16
3. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2007/2008
4. Aktualizace školního řádu a ŠVP
5. Plán práce Školské rady na školní rok 2008/2009
6. Změny ve vedení školy
7. Různé
Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 8)
k bodu 1/
Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 8)
k bodu 2/
¾

K problematice promluvil ředitel ZŠ Brno, Pavlovská 16, RNDr. Miroslav Klíč:
• Informace o vývoji jednání o rekonstrukci školní kuchyně.
Starosta a ředitel intenzivně jednají a hledají optimální řešení, aby nebyl ohrožen provoz školní
jídelny.
• Ředitel trvá na regeneraci dle studie architekta Sedláčka a doporučuje, aby před stavebními
úpravami vznikl prováděcí projekt, nebo aby oprava podlahy včetně „ sítí“ respektovala dispoziční
uspořádání navržené ve studii.
• Vazba na dotaci ze státního rozpočtu je dle ředitele nereálná.
• Podle slov ředitele nelze nedostatky s podlahou odstranit za částku navrhovanou starostou ve výši
300 000,- CZK.
• Celkový rozpočet úprav se podle ředitele pohybuje kolem částky 1.350.000,- CZK. Starosta
konstatoval, že navrhnou částku 1.000.000,- CZK do rozpočtu MČ na rok 2009. Ředitel se dohodl
se starostou, že o výši požadované částky budou společně jednat.

Vzato na vědomí (přítomno 8)
k bodu 3/
¾

Materiál byl rozeslán předem mailem formou souboru.

Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 8)

k bodu 4/
¾ Úvodní slovo k problematice měla Mgr. Eva Orlovská, která informovala o drobných úpravách ve školním
řádu a ŠVP.
¾ Úpravy ve školním řádu:

Žák je povinen:
* během přestávek a vyučování dodržovat pravidla bezpečného a slušného chování, není dovoleno
mít zapnutý mobilní telefon v době výuky, žáci mohou používat mobilní telefon pouze o
přestávkách. Není dovoleno používat mobilní telefon k pořizování nahrávek zvuku nebo obrazu žáků
i dospělých bez jejich souhlasu.
* žáci cenné věci a mobilní telefony neodkládají na volně dostupná místa a do volně dostupných
zavazadel, cenné věci a mobilní telefony žáci nosí u sebe. Škola neodpovídá za ztráty osobních věcí,
včetně cenných předmětů a mobilních telefonů, pokud je žák odložil na jiném místě, než je místo
určené pedagogickým pracovníkem.
* šetrně zacházet se školními učebnicemi, pomůckami a školním majetkem, při úmyslném poškození
mu budou náklady na opravu předepsány k náhradě

Návrhy kázeňských opatření
I. Napomenutí TU (do ŽK)
c)
ruší ve vyučování (bavení, používání mobilního telefonu, zapnutý mobilní telefon)
•

¾

upravený schválený školní řád je vyvěšen ve vestibulu školy (nástěnka) a na webových stránkách
školy
Upravený schválený ŠVP je k nahlédnutí v kanceláři školy, na webových stránkách zatím k dispozici jen
obsah ŠVP. Úpravy se týkaly především jazykové korekce.

Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 8)
k bodu 5/
¾ Jednání ŠR ohledně rozpočtu na rok 2009 bude 14. 10. 2008 v 18,00 hod.
Vzato na vědomí (přítomno 8)
k bodu 6/
¾ Rekapitulace zápisu z 22.04.2008. Ředitel konstatoval, že mu bohužel nikdo neodpověděl na jeho
korespondenci s radnicí.
¾ Ředitel dostal návrh od RMČ na ukončení smlouvy ve funkci ředitele ZŠ k 31.1.2009 s podmínkou
písemné rezignace z postu ředitele. RMČ akceptovala podmínky ředitele.
¾ Konkurz a výsledky na post nového ředitele ZŠ by měly být známy nejpozději v červnu 2009.
¾ ŠR p o d p o r u j e záměr jmenovat do funkce ředitele ZŠ Pavlovská současného zástupce ředitele
Mgr. Lumíra Sedláčka
Vzato na vědomí (přítomno 8)
k bodu 7/
¾ Starosta zrekapituloval kroky ohledně rekonstrukce školní kuchyně a v souvislosti s tím upozornil na
nutnost rozpoložkování případně dotace od MČ ve výši 1.000.000,- CZK.
¾ Ředitel informoval o situaci fungování Hudební školy Jana Winklera a o dalším postupu v rámci ZŠ
Pavlovská 16.
¾ Mgr. Eva Orlovská informovala o nové grafické úpravě webových stránek ZŠ.
¾ Členové ŠR – zástupci rodičů projevili obavy o další zajištění chodu školní kuchyně.
Jednání bylo ukončeno v 19.15 hodin.
Zapsal: Bohuslav Bernard
Bohuslav Bernard
předseda ŠR

