
Zápis z řádné schůze Školské rady při  

Základní škole a Mateřské škole Brno, Pastviny 70, 

příspěvkové organizace  
Datum a místo konání: 30. srpna 2021, jídelna školy  

Přítomni členové školské rady:  

- zástupci školy:  

Gabriela Kuběnová 

Lenka Adámková 

Renata Závodná 

- zástupci zřizovatele:  

Eva Beranová 

Jan Pospíšil 

- zástupci rodičů:  

Eva Němcová 

Dita Debowská 

Jako host: 

 - ředitelka školy Mgr. Markéta Olbertová  

___________________________________________________________________________ 

Dne 30. 8. 2021 se v 16.00 hodin v jídelně školy sešla Školská rada při Základní škole a 

Mateřské škole Brno, Pastviny 70, příspěvkové organizace, IČ: 60555882 (dále jen „škola“). 

Paní ředitelka školy Markéta Olbertová zahájila první setkání nových členů Školské rady 

s navrženým programem, které obdrželi v pozvánce v řádném termínu.  

Program schůze Školské rady navržený v pozvánce:  

1. Volba zapisovatele 

2. Volba předsedy Školské rady 

3. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2020/2021 

4. Schválení „Dodatku č. 1“ k ŠVP ZV Montessori Pastviny, č.j. 2/2020 

5. Informace o probíhajících stavebních a rekonstrukčních činnostech na pozemku a v 

prostorách školy 

6. Různé 

 

Po vzájemném představení členů Školské rady se přistoupilo k jednotlivým bodům v 

programu. 

1. Volba předsedy Školské rady 

Po vzájemné dohodě byla všemi přítomnými navržena na funkci předsedy Školské 

rady paní Eva Němcová (zástupce rodičů). 

Přítomní rozhodli o volbě předsedy Školské rady takto: 

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 

 



2. Volba zapisovatele 

K dalšímu jednání předseda navrhnul zvolit zapisovatele, a to paní Evu Beranovou. 

Přítomní rozhodli o volbě zapisovatele takto:  

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 

 

3. Účast paní ředitelky školy na zasedání Školské rady jako hosta 

Přítomní rozhodli o účasti paní ředitelky na zasedání Školské rady takto: 

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

4. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2020/2021 

Školská rada Výroční zprávu školy projednala. Dotazy členů Školské rady plynoucí z VZ 

byly zodpovězeny paní ředitelkou nebo pedagogy školy. 

Závěr: Školská rada Výroční zprávu školy schválila. 

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

5. Schválení „Dodatku č. 1“ k ŠVP ZV Montessori Pastviny, č.j. 2/2020 

Školská rada „Dodatek č.1“ k ŠVP ZV Montessori Pastviny, č.j. 2/2020 projednala a 

požádala o doplnění textu v Dodatku pro ujasnění významu. 

Závěr: Školská rada „Dodatek č. 1“ k ŠVP ZV Montessori Pastviny, č.j. 2/2020 

schválila. 

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

6. Informace o probíhajících stavebních a rekonstrukčních činnostech na pozemku a v 

prostorách školy 

● Provedena rekonstrukce dvou kabinetů 

● Na konci června 2021 byla provedena kolaudace bazénu 

● Provedena výmalba prostor školy (třídy, kuchyně a jiné) 

● Oprava střechy po červnové bouři – zrealizováno 

● Koncem září má být dokončena rekonstrukce kotelny, z tohoto důvodu není 

možné nyní využívat bazén. 

● Třídy v nástavbě nad bazénem – řeší se zvukové odhlučnění tříd  

● Zatékání střechou v nové nástavbě (tříd i bazénu) a ve starých prostorách školy 

 

7. Různé 

● Návrh pro pořádání akcí v rámci školy i v příštích letech z důvodu pozitivního 

ohlasu u dětí – Olympijský den a FabLab (dopolední výukový program pro 8. a 9. 

třídy, odpolední workshop pro 9. třídy)  

● Dotační výzvy pro ZŠ a MŠ – sledování ze stran školy i zřizovatele 

● Škola se potýká s nedostatkem prostoru pro kmenové třídy, družinu, jídelnu – 

hledá se řešení například v přístavbě školy 

● Kuchyně – úprava a modernizace vybavení kuchyně (v současnosti je ukončeno 

výběrové řízení na myčku) 

● Personální změna ve funkci hlavní kuchařky 



● V rámci školního stravování bylo řešeno výživové poradenství a podobné. Toto by 

se mělo promítnout ve změnách stravování ve školní jídelně 

● Testování žáků na začátku nového školního roku na Covid 19 – PCR testy 

● Představa do budoucna – vznik: 

⮚ Spolek rodičů dětí při ZŠ 

⮚ Školní parlament 

● Informace k projektu směřovanému pro sportovní vyžití děti v rámci 

Participativního rozpočtu města Brna Dáme na vás – PARKOUR a WORKOUT 

v Komíně 

● Komínský ples pořádaný MČ Brno-Komín ve spolupráci se ZŠ a MŠ Pastviny – termín 

29. ledna 2022 

● Termín příští schůze Školské rady nebyl přesně stanoven. O dalším termínu budou její 

členové informováni dostatečně dopředu ve smyslu jednacího řádu předsedou 

Školské rady po poradě s paní ředitelkou.  

 

 

V Brně dne 30. srpna 2021 

 

Zapsala: Eva Beranová 

Schválila předsedkyně: Eva Němcová 

 

 


