
Zápis 

ze 49. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00 Brno, konaného 

dne 14. 6. 2022 od 16:15 na ZŠ Pavlovská 16, Brno 

Přítomni: Petra Forýtková, Mgr. Simona Hanousková, Mgr. Eva Kašparová, Mgr. Bc. Jakub Gyönyör, 
Mgr. Petra Koudelková, Bc. Jakub Hruška, Ing. Michal Velička 

Omluveni: Ing. Silvie Goliášová, Dipl. – Kfm. Dalimil Ospalý 

Host: Lumír Sedláček 

Jednání zahájila Petra Forýtková 

Program:  

1. Rekapitulace školního roku 2021/2022 

2. Informace ke školnímu roku 2022/2023 

3. Aktualizace jednacího řádu 

4. Různé 

Program schválen bez 3. bodu, navrženo přesunuQ 3. bodu na další jednání, schváleno jednomyslně 
(přítomno 5 členů). 

K bodu 1/ 

Rekapitulace školního roku 2021/2022 – covid provoz omezil méně, bohužel některé akce nebyly 
(Vánoční radovánky), od března se školní akce rozběhly téměř na plno. Kroužky byly v provozu po celý 
školní rok. Proběhly 2 dny otevřených dveří. Byly oba kurzy LVK, škola zorganizovala sběr papíru. Zápis 
po 2 letech proběhl prezenční formou. V jarním období se rozběhly také školy v přírodě, výlety. 
V květnu byly do 4 druhostupňových tříd nainstalovány interakcvní panely, v ŠD je jeden mobilní. 
Třídní schůzky se vrácly do prezenční formy. Parccipacvní rozpočet byl plně využitý na renovaci 
cvičné kuchyňky. V plné míře probíhali matemaccké soutěže. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 5 členů). 

K bodu 2/  

Aktuálně do školy chodí 5 ukrajinských žáků, po červnovém zápisu se počet pravděpodobně zvýší. 

Oprava střechy  teď neproběhne, pracuje se na změně projektu na „zelenou střechu“, nový termín 
realizace rok 2023. Úprava podlah na chodbách v pavilonech A2, D2, C2 o prázdninách proběhne.  

V Kohoutovicích bude v září probíhat prezentace místních kroužků školních i externích organizací, 
které organizují kroužky v kohoutovických školách. 

V září 1982 začal provoz školy, školní rok 2022/23 se ponese v duchu 40. výročí školy. 

K 31. 8. 2022 končí projekt Šablony III, škola bude žádat o OP JAK. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 6 členů). 



K bodu 4/  

Rozprava členů rady o interakcvních panelech. 

Další termín ŠR bude upřesněný v září, jednání je naplánováno na říjen, pozvánku a termín rozešle 
paní Forýtková. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 6). 

Jednání bylo ukončeno v 17:00 h. 

Zápis provedla: Eva Kašparová       Zápis ověřila: Petra Forýtková 


