
Zápis z řádné schůze školské rady 
při Základní škole a Mateřské škole Brno, Pastviny 70, příspěvkové organizace 

 

 

Datum a místo konání: 9.4.2019, jídelna školy  
 
Přítomni členové školské rady: 
 

- zástupci školy: 
Alena Göőzová 
Renata Hriadelová 
Hana Staňková  
 

- zástupci zřizovatele: 
Michaela Kameníková 
Jana Unčovská 
Martin Křivánek 
 

- zástupci rodičů: 
Eva Němcová 
Kamila Novotná 
Tomáš Philippi 

 

 

Dne 9.4.2019 se v 16:00 v jídelně školy sešla školská rada při Základní škole a Mateřské škole Brno, 
Pastviny 70, příspěvkové organizace, IČ: 60555882 (dále jen „škola“). 

Předseda v 16:00 zahájil jednání školské rady a dotázal se přítomných, zda všichni řádně a včas obdrželi 
pozvánku na schůzi školské rady.  

Všichni přítomní členové potvrdili, že řádně a včas obdrželi pozvánku na schůzi školské rady.  

 

 

K dalšímu jednání předseda navrhnul zvolit zapisovatele, a to Martina Křivánka 

Přítomní rozhodli o volbě zapisovatele takto:  

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

 

Předseda dále navrhnul schválit program schůze školské rady navržený v pozvánce: 

1. Volba zapisovatele 

2. Kontrola plnění úkolů a dokončení projednání záležitostí neuzavřených na minulé schůzi 

3. Jmenování člena školské rady do konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení místa 
ředitele/ky ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p.o. 

4. Různé 

Přítomni rozhodli o schválení programu takto:  

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 

 

Školská rada konstatovala, že z předchozí schůze školské rady nevyplynuly žádné úkoly k aktuálnímu 
projednání.  

 
 



Dále bylo jednáno o jednotlivých bodech programu. 
 

 

Jmenování člena školské rady do konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení místa 
ředitele/ky ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p.o. 

 
Na člena školské rady do konkurzní komise byli navrženi: 

- Tomáš Philippi (navržen ze strany p. Hriadelové) 
- Jana Unčovská  (navržen ze strany p. Kameníkové) 

 
Školská rada o jednotlivých kandidátech hlasovala takto: 
 
 

Jana Unčovská   

O daném kandidátovi hlasovala školská rada takto:  

Pro:  5, Proti: 0, Zdržel se: 4 

 

Tomáš Philippi  

O daném kandidátovi hlasovala školská rada takto:  

Pro:  4, Proti: 0, Zdržel se: 5 

 
 
 
Závěr:  
Jako člena školské rady do konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky ZŠ 
a MŠ Brno, Pastviny 70, p.o. jmenuje školská rada Janu Unčovskou . 
 
 

Různé: 

 RŠ projednala Zprávu z kontroly České školní inspekce. 

 Ocenění Učitel roku 2018 získala Renata Hriadelová ze ŽS a MŠ Pastviny. 

 informace o anonymním dopisu, kterým se RŠ nezabývala, podal p. Philipi. 

 Dle předběžných výsledků zápisu do 1. tříd lze usoudit, že všichni předškoláci s trvalým bydlištěm 
v MČ Brno-Komín, pro které je ZŠ Pastviny spádovou školou, budou do 1. třídy přijati. Sdělila 
Alena Göőzová. 

 informace o spamu došlém na e-mail Rady školy – odesilatel byl administrátorem zablokován, 
informoval p. Křivánek. 
 

Příští termín schůze byl dohodnut na 10.06.2019 v 16:00 v jídelně školy. 

 

 

 

Po projednání všech bodů programu a přijetí shora uvedených závěrů poděkoval předseda všem 
přítomným a ukončil jednání školské rady. 

 

V Brně dne 9.4.2019 

 

Zapisovatel:  Martin Křivánek 

 

Předseda:  Tomáš Philippi 


