
Zápis 

z 50. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00 Brno, konaného 

dne 18. 10. 2022 od 16:30 na ZŠ Pavlovská 16, Brno 

Přítomni: Petra Forýtková, Ing. Silvie Goliášová, Mgr. Bc. Jakub Gyönyör, Mgr. Simona Hanousková, 
Mgr. Eva Kašparová, Dipl. – Kfm. Dalimil Ospalý, Ing. Michal Velička 

Omluveni: Bc. Jakub Hruška 

Nepřítomna: Mgr. Petra Koudelková 

Host: Renata Kolomazníková, Mgr. Lumír Sedláček 

Jednání zahájila Petra Forýtková 

Program:  

1. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2023. 
2. Výroční zpráva ZŠ Pavlovská za školní rok 2021/2022. 
3. Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu ZŠ Brno, Pavlovská 16 – Češ]na pro cizince 
(nepovinný předmět). 
4. Školní řád – doplnění v čás] provozu školní družiny (str. 14–15). 
5. Aktualizace jednacího řádu. 
6. Různé. 

Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 7) 

K bodu 1/ 

Paní Kolomazníková a pan ředitel Sedláček komentovali jednotlivé položky návrhu rozpočtu. Škola je 
v očekávání růstu cen za energie. Smluvní vztah s MŠ Safirkou – nájem a energie je zvlášť, energie se 
fakturují podle smlouvy.  

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 7). 

K bodu 2/  

S doplněním opatření v závěrečném zhodnocením Minimálního preven]vního programu byla výroční 
zpráva schválena. 

Výroční zpráva ZŠ Brno, Pavlovská 2021/2022 byla jednomyslně schválena (přítomno 7). 

K bodu 3/  

Eva Kašparová uvedla důvody doplnění nepovinného předmětu Češ]na pro cizince. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 7). 

K bodu 4/  



Školní řád se změnou  byl odsouhlasen. 

Školní řád od 1. 9. 2023 – zvážit aktualizaci Uvolňování a omlouvání hodin. 

Školní řád ZŠ Brno, Pavlovská 2022/2023 byl jednomyslně schválen (přítomno 7). 

K bodu 5/  

Paní Goliášová uvedla důvody k návrhu aktualizace jednacího řádu – odkazy na neplatné zákony, 
upřesnění procesních kroků.  

Bod se projedná na dalším jednání 15. 11. 2022. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 7). 

K bodu 6/ 

Členové ŠR podporují otevřenost hřiště za školou i mimo vymezené měsíce podle počasí, doporučují 
zvážit aktualizaci provozního řádu, změny prezentovat na webu školy nebo facebooku školy. 

Směrnice k zadávání zakázek menšího rozsahu (nad 50 ]s. Kč výběrové řízení) – zástupci 
pedagogických pracovníků prezentují zvyšování administra]vní zátěže pedagogů a navrhují zvážení 
výjimky pro akce tytu výlety, školy v přírodě, lyžařské kurzy. 

K výročí školy (40 let od otevření) škola plánuje více akcí: prezentace v místní knihovně J. Mahena, 
projektový den a den otevřených dveří s menším programem. V této oblas] osloví škola zřizovatele o 
finanční podporu. 

Preven]vní programy do škol podražili, jsou však potřeba, i zde škola předá informace zřizovateli a 
požádá o finanční podporu. 

Zástupci zřizovatele poděkovali za spoluúčast na Náborovém dni na kroužky v Kohoutovicích a na 
Fotbálkohraní. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 7). 

Další termín ŠR bude domluven na 15. 11. 2022 16:30 hod., pozvánku a termín rozešle paní 
Forýtková. 

Jednání bylo ukončeno v 18:20 h. 

Zápis provedla: Eva Kašparová       Zápis ověřila: Petra Forýtková


