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Zápis č. 1 

z 1. řádného zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, konaného 
dne 20. února 2018 

 
Datum a místo konání: 20. únor 2018, sborovna školy 
 
Přítomni: Mgr. A.Goozová, Mgr. R.Hriadelová, Mgr. M Kameníková, JUDr. T. Philippi, 

 Mgr. E.Němcová, Mgr. H.Staňková, Mgr. J. Unčovská 
 
Hosté:       Mgr. J.Líčeníková 
 
Nepřítomni: Ing. M. Křivánek 
 
Program: 

1. Volba předsedy a zapisovatele 
2. Projednání a schválení Jednacího řádu Školské rady 
3. Projednání Statutu školské rady 
4. Diskuse a závěr 

 
První zasedání školské rady svolala ředitelka školy Mgr. Jarmila Líčeníková 

 
1. Volba předsedy a zapisovatele Školské rady 

 

 Paní ředitelka zahájila jednání a informovala přítomné o odstoupení paní Petry 
Špotákové ze Školské rady. Termín voleb nového člena z řad rodičů byl stanoven na 
den konání nejbližších hovorových hodin, tj. 9.4.2018. 

 Dalším bodem jednání byla volba předsedy Školské rady. Zástupci z řad pedagogů 
navrhli JUDr. Tomáše Philippiho. Jiný kandidát nebyl navržen. Proběhla veřejná 
volba, JUDr. Tomáš Philippi získal 6 hlasů (jeden člen – Tomáš Philippi – se 
hlasování zdržel) a byl zvolen předsedou Školské rady. Po svém zvolení převzal pan 
předseda vedení zasedání a paní ředitelka jednání opustila. 

 Zapisovatelkou dnešního zasedání byla zvolena Mgr. Hriadelová. Bylo dohodnuto, že 
zapisovatel se bude pravidelně měnit. 

 
 

2. Projednání a schválení jednacího řádu Školské rady 
 

 JUDr.Philippi připravil návrh změn v jednacím řádu, proběhla diskuse nad 
navrhovanými změnami jednacího řádu. 

 Navrhované změny byly jednomyslně odhlasovány (pro bylo všech 7 přítomných 
členů školské rady) a jednací řad byl schválen ve změněné formě, která zároveň tvoří 
přílohu tohoto zápisu. Nové znění jednacího řádu rozešle předseda Školské rady 
elektronicky všem jejím členům. Jednací řád bude uveřejněn na webových stránkách 
školy (zajistí Mgr. A.Goozová). 
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3. Projednání Statutu Školské rady 

 

 Školská rada projednala statut Školské rady a jeho znění bere na vědomí. 

 Statut Školské rady bude uveřejněn na webových stránkách školy (zajistí Mgr. 
A.Goozová). 

 
 

4. Diskuse a závěr 
 

 E-mailová adresa Školské rady: radaskoly@komin.brno.cz zůstává zachována. E-
mailová adresa slouží k získávání podnětů, námětů, připomínek a dotazů od rodičů a 
komínské veřejnosti, které se týkají okruhu působnosti Školské rady (viz. Statut 
školské rady, čl.3). Školská rada navrhla a odsouhlasila, aby byl na webových 
stránkách školy uveřejněn odkaz na tuto mailovou adresu (zajistí Mgr. A.Goozová). 

 Paní ředitelka předala předsedovi Školské rady žádost o jmenování člena Školské 
rady členem výběrové komise na konkurzním řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Brno, 
Pastviny 70, p.o., 624 00 Brno-Komín. I po projednání v rámci školské rady jmenoval 
předseda za člena této komise zastupujícího školskou radu JUDr. Philippiho. 

 Další termín zasedání školské rady bude stanoven dodatečně zejména i se 
zohledněním situace ve věci konkurzního řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Brno, 
Pastviny 70, p.o. 

 
 
Zapsala: Mgr. Hriadelová 
 
 
 
Předseda Školské rady: JUDr. Philippi 
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