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Část  I. 

Základní charakteristika školy 

a. Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace  
 IČO:    44994036 
 Zřizovatel školy: Město Brno – Městská část Kohoutovice 
 Ředitel školy:   RNDr. Miroslav Klíč 
 Součásti školy:  školní družina a školní jídelna 
 Telefon:    547381221 
 Fax:     547250286 
 E-mail :   info@zspavlovska.cz
 Stránky školy:  www.zspavlovska.cz
 
b. Úplná škola   

Školní rok  2006/2007 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků 
na třídu 

1. stupeň 11 5 264 24,00 
2. stupeň 8 4 174 21,75 
Celkem 19 9 438 21,75 
 
c. Celkový počet žáků v 1.  ročníku:   64 

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):  16,08 
 
d. Školská rada zřízená dle §167  zákona č.561/2004 Sb., v platném znění  - ANO  
 
e. Vzdělávací programy 
Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací Ročník 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  1. a 6. ročník 
Základní škola 16 847/96-2 2.-5. a 7.-9. r. 
 
f. Zařízení školního stravování 

Počet strávníků 
Typ jídelny- dle výkazu  Z 17-01 Počet 

děti  a žáci zaměstnanci školy a 
důchodci ostatní* 

921  ŠJ  - úplná  1 388 53 73 
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), … 
 

Z činnosti jídelny: 
Školní jídelna vaří denně pro výše uvedené strávníky dvě jídla. Z kontrolní činnosti krajské hygieny vyplynula 
nutná potřeba úpravy podlahy v kuchyni. V souvislosti s koncepcí školních jídelen v městské části Brno -
Kohoutovice se proto předpokládá rekonstrukce kuchyně, kterou je třeba realizovat do dvou let, aby se mohlo 
dál pokračovat v dobře zajetém provozu školní jídelny (viz Koncepční architektonická studie, jejímž 
zadavatelem je ÚMČ města Brna, Brno – Kohoutovice). 
 
g. Počet pracovníků školního stravování k 31.8.2007 
Fyzické osoby 7 
Přepočtení na plně zaměstnané 6,5 
 
h. ŠD, která je součástí základní školy  
ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 
celkem 5 150 fyz. 6/  přepoč. 4,7 
 

Z činnosti školní družiny:  
ŠD zabezpečuje zájmovou, rekreační  a odpočinkovou činnost dětí před nebo po skončení vyučování. Podílí se 
na společenských, kulturních  a sportovních akcích pořádaných školou, nabízí příležitostné zařazení nezapsaných 
dětí. Vychovatelky vedou děti ke slušnosti a upevňování kamarádských vztahů, zaměřují se na rozvíjení 
charakterových vlastností jako je čestnost, sebeovládání, ukázněnost, vytrvalost, samostatnost a tvořivost. 

mailto:info@zspavlovska.cz
http://www.zspavlovska.cz/
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Část II. 

Údaje o pracovnících školy 

1.  Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 
Celkový počet pedagogických pracovníků 34 / 32,26 100% 
Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č. 563/2004 Sb. 32 / 30,26 94%    /   94% 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu: 1 

3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu: 4 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 odešli ze školy: 6 

5. Nepedagogičtí pracovníci - počet: 18 / 16,46 
6.  Věkové složení učitelů   

Učitelé Věk 
Muži Ženy 

do 35 let 3 14 
35-50 let 1 5 
nad 50 let 1 4 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 
Celkem 5 23 
Rodičovská dovolená 0 3 
 
7.  Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků 

Školení poučených uživatelů – Počítačová grafika a digitální technologie 6 
Seminář míčových her a sportovní gymnastiky pro uč. 1. stupně 6 
Činnosti ve výuce čtení a psaní v 1. ročníku 1 
Vídeň – systém školství 2 
Konference o spolupráci brněnských a vídeňských škol 2 
Návštěva školy ve Vídni 2 
Seminář „English for primery teachers“ 2 
Problematické otázky církevních dějin 1 
Dramatizace při výuce slohu 1 
Život s Aspergerovým syndromem 1 
Hlasová dílna 10 
Bezpečnost při nakládání s chemickými látkami a přípravky 1 
Úvodní modul Školení poučených uživatelů 4 
Klíčové kompetence 3 
Klima třídy – Modelové řešení šikany 21 
Kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky 30 
Strategie rozvoje školy 3 
Respektovat a být respektováni 3 
Angličtina pro 1. ročník /tvořivá škola/ 1 
Český jazyk, matematika pro 4.-5. ročník /tvořivá škola/ 1 
Hodnocení žáků 25 
PR školy 18 
Klíč – rozvoj spolupráce, komunikace a klíčových kompetencí u pedagogů 9 
Výuka cizích jazyků v Rakousku 2 
Školení koordinátorů ŠVP 1 
Funkční studium F I. 1 
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Specializační studium Tvorba a následná koordinace ŠVP 2 
Český školský systém a ŠVP 3 
Celkem 162 

8. Romský asistent: NE 
 Jiný asistent: 1 pedagogický, 1 osobní  

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo    
bez (*) Prospělo(*) Neprospělo 

bez (*) Opakují 

1. 64 64 0 0 0 0 
2. 52 51 1 0 0 0 
3. 49 30 19 0 0 0 
4. 45 31 14 0 0 0 
5. 54 27 26 1 0 0 

Celkem za I. st. 265 203 60 1 0 0 
6. 38 22 15 1 0 0 
7. 41 13 27 0 1 1 
8. 53 18 35 0 0 0 
9. 42 10 32 0 0 0 

Celkem za II. st. 174 63 109 1 1 1 

Celkem za školu 438 266 169 2 1 1 
(*) počet žáků, kteří byli klasifikováni v náhradním termínu 30. 8. a 31.8. 2007 

2. Snížený stupeň z chování: 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 5 1,14 
3 0 0 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2006/2007: 180, průměr na jednoho 
žáka: 0,41. 
4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14) - NEMÁME 
5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Gymnázia 
Školní rok 2006/07 4leté 

studium 
6leté 

studium 
8leté 

studium 
SOŠ SOU Konzervatoř

Počty přijatých žáků 8 3 4 21 13 0 

6. Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků 
9. ročník 42 
Nižší ročník 0 
Celkem 42 
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 Část IV 

Rozhodnutí ředitele 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání 
proti tomuto rozhodnutí. 
 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
O odkladu povinné školní docházky podle § 37 6 0 
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, l 113 0 
 
Počet žáků v 1.ročníku 2007/2008:  49 

Část V. 

Další údaje o škole  

1. Školy v přírodě

Třída počet žáků místo termín 
1.C 18 Uhelná 25.5.-1.6. 

2.A + 5.B 40 Vápenice 4.-8.6. 
2.B + 4.B 41 Podlesí u Sněžného 2.-7.5. 

3.A 26 Vápenice 28.5.-2.6. 
4.A + 5.C + 9.B 49 Chorvatsko 1.-20.5. 

6.B 18 Baldovec 14.-18.5. 
8.B 22 Herálec 4.-11.5. 

celkem  214   
 
2. Lyžařský výcvikový kurz 

Třída počet žáků místo termín 
6.-9. ročník 25 Ramzová – chata Jiřího na Šeráku 2.-9.3. 

celkem 25   
 
3. Účast žáků školy v soutěžích 

1. Matematické soutěže: 
název kolo ročník počet žáků umístění 

„Cvrček“ školní 2.-3. 101  
„Klokánek“ školní 4. 15  

školní  40 8 postupujících žáků Miniolympiáda městské  5 5., 7. a 17. místo 
 
2. Soutěže v občanské výchově: 

název kolo ročník počet žáků umístění 
školní 9. 36 5 žáků postoupilo 
oblastní 9. 5 1.místo Paragraf 11/55 
krajské 9. 5  

 
 
 
 
 



Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace 

 5 z 8

3. Sportovní soutěže: 
název kolo ročník počet žáků umístění 

obvodní 3.-4. 12 postup 
městské 3.-4. 12  
obvodní 5. 12 postup Vybíjená 

městské  5. 12  
obvodní 6.-9. 12 postup 
1. kolo 6.-9. 12 postup Coca-cola cup 
2. kolo 6.-9. 12  
obvodní  10 2. místo Florbal školní  8  
obvodní 3.-5. 16 1. místo. 2. místo, 2 x 3. místo 
městské 3.-5. 4 3. místo Šplh 
obvodní 6.-9. 12  

Atletický trojboj   12 1. místo 

BBM městské 6.-9. 14 3 úspěšní žáci, celkově 16. místo v 
Brně 

4. Výtvarná soutěž: 
název kolo ročník počet žáků umístění 

Pomáháš, pomáhám, 
pomáháme …  5. 25  

 
4. Aktivity ve vzdělávání a výchově 

Vyučovací hodiny byly během roku doplňovány četnými návštěvami různých pracovišť 
s připravenými programy pro žáky: Bystrouška, planetárium, Kejbaly, ZOO, Moravské zemské 
muzeum, botanická zahrada, Antropos, Lipka, knihovna, Eko-centrum, Domeček, divadlo Polárka, 
Pražákův palác, Moravská galerie a jiné. Ve spolupráci s pedagogickou fakultou probíhala výuka 
některých hodin pracovních činností. Žáci 7.-9. ročníku se o sobě dozvěděli více pomocí dílen divadla 
Augusto, některé třídy navštívily hlavní město Prahu.  

Už tradičně se žáci 1. stupně zdokonalovali v dopravní výchově, proběhly besedy s Městskou 
policií, jako doplněk rodinné výchovy se uskutečnila beseda s Radimem Uzlem, s právníkem, beseda o 
dospívání. Žáci 8. ročníku se v rámci volby povolání podívali na některé střední školy a na Informační 
poradenské středisko úřadu práce. 

V rámci primární prevence se dařilo realizovat preventivní program ve většině předmětech,  
nesprávné chování žáků bylo řešeno s třídními učiteli za účasti školního metodika prevence a 
výchovné poradkyně, k řešení některých závažnějších  přestupků byli pozváni rodiče zúčastněných 
žáků (byly zachyceny dva případy šikany). Byly řešeny ztráty - krádeže mobilů, záškoláctví, oboje 
v dobré spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, Městskou 
policií, Policií ČR, Poradenským centrem Sládkova a v neposlední řadě s Odborem sociální péče 
městské části Kohoutovice a Nový Lískovec. 
 
5. Škola a projekty

a. Mezinárodní projekt Socrates 
Ve školním roce 2006/2007 jsme zahájili práci na dalším mezinárodním projektu v rámci 

programu Socrates – Comenius. Název projektu je Mýty a legendy – podobnosti a rozdíly. Cílem 
projektu je, aby se děti  dozvěděly o pohádkách a příbězích, které se v zemích spolupracujících na 
projektu vyprávějí, a díky nim poznají i reálie těchto zemí. 

Projekt je zaměřen i na seznámení se s běžným životem dětí v jiných zemích (na projektu pracuje 
vždy jedna škola z České republiky, Polska, Velké Británie a Islandu). Jazykem umožňujícím 
komunikaci je angličtina.  

Děti se projektu věnují v různých předmětech, v angličtině například psaly o sobě, jak bydlí, jaké 
mají koníčky, co se učí ve škole, a tyto materiály potom posílají svým kamarádům do zahraničí. 

Zajímavé bylo i čtení o slavení Vánoc v různých kulturách. 
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Starší děti zpracovávaly v hodinách informatiky prezentace o českých pověstech a tyto prezentace 
se potom posílaly ostatním zemím, které s nimi dále pracovaly. Naše děti se zase seznámily s pověstí o 
Sv. Jiřím a drakovi, o kravičce Búkole z Islandu, o Krakowském drakovi. 

Ve výtvarné výchově jsme se zabývali zatím hlavně našimi pověstmi, a tak naši školu zabydleli 
Blaničtí rytíři, Golemové a draci z českých pohádek. 

V rámci tohoto projektu jsme také uspořádali celodenní projekt nazvaný Summit čtyř zemí. 
Projektového dne se účastnili žáci pátých a šestých tříd. Byli rozděleni do čtyř skupin podle zemí, 
během celého dne sbírali informace o jednotlivých zemích, nejzajímavější informace zpracovali 
formou plakátu a ten umístili na informační sloup, věnovaný jejich zemi. Na závěr proběhla v 
tělocvičně prezentace jejich celodenní práce.  

Pokud bude schváleno prodloužení projektu, budeme se mu věnovat ještě další dva roky a čeká 
nás, kromě pokračování v komunikaci s dětmi z ostatních zemí, například výroba knížky a nacvičení 
divadelní hry. 
b. Celoškolní projekty 

- Sportovní den 
- Manéž 
- Poslední zvonění 

c. Ročníkové a třídní projekty 
- Pohádky a pověsti naší vlasti 
- Brno dříve a Brno nyní 
- Brněnské pověsti 
- Život ve středověku a my 
- Konflikty a válka 
- Fantazie nám nechybí 

6. Vystoupení žáků na veřejnosti a společné aktivity žáků, bývalých žáků a rodičů 
- Pasování prvňáčků 
- Vánoční dílničky 
- Diskotéky 
- Zpívání na náměstí Svobody 
- Oslava výročí založení školy 
- Vánoční dílničky 
- Den otevřených dveří 
- Karneval 
- Divadelní týden 
- Vítání občánků /ve spolupráci s ÚMČ Kohoutovice/ 
- Pálení čarodějnic 
- Kokofest 

 
7. Kroužky při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 
Aerobic 1 21 
First LEGO League 1 12 
Příprava k přijímacím zkouškám z M 1 14 
Příprava k přijímacím zkouškám z Čj 1 15 
Výtvarně-keramický kroužek 1 14 
Šikovné tlapky 1 10 
Keramika 1 13 
Pěvecký kroužek 1 15 
Vaření 1 6 
Psaní všemi deseti 2 18 
Dyslektický kroužek 5 32 
Dyskalkulický kroužek 1 7 
Celkem 17 177 
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8. Spolupráce školy s dalšími subjekty 

 
Nabídku školy zvětšují níže vyjmenované soukromé subjekty nabízející aktivity pro věkovou kategorii 
žáků základní školy: 
 
Soukromá škola Globus - výtvarný obor, klavír, flétna, angličtina 
Baletní studio Julie Kubalákové 
výuka hry na kytaru /p.uč. Jedlička st./ 
výuka hry na klávesy /p.uč. Jedlička ml./ 
Čiba sport athletic – komplexní atletická průprava 
Akademie Jana Amose Komenského  - výuka angličtiny pro žáky 1. stupně 
CVČ Legato –  výuka angličtiny pro žáky 1. stupně 
Hudební škola Jana Winklera 
 
 
Spolupráce v oblasti komunitního rozměru školy a DVPP - Středisko služeb školám Brno 
 
 
Shrnutí spolupráce občanského sdružení Škola jako centrum komunity a ZŠ Pavlovská 
 

„Škola jako centrum komunity“ je název občanského sdružení, které působí při Základní škole 
Pavlovská 16, Brno - Kohoutovice. Posláním sdružení je pomáhat otevírat dveře školy široké 
kohoutovické veřejnosti tak, aby i ti, kteří mají povinnou školní docházku za sebou  (nebo naopak před 
sebou), mohli na Pavlovskou přicházet, bavit se nebo se něčemu novému učit.  

 
Spolupracovalo se s těmito skupinami: 

▫ Klub seniorů 
▫ Klub křesťanských seniorů 
▫ všechny Mateřské školy 
▫ Základní škola Chalabalova 
▫ Domov mládeže Juventus 
▫ CVČ Legato 
▫ zástupci radnice Brno - Kohoutovice 

 
Akce, které se letos uskutečnily: 

▫ pravidelný Filmový klub 
▫ Divadelní týden na ZŠ Pavlovská 
▫ KoKoFEST 2007 - příprava a organizace odpolední části programu nultého ročníku 

hudebně společenského festivalu 
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Část VI . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

Dne 28.11.2007 proběhla na škole inspekce zaměřená na personální podmínky vzdělávání. 
Závěr 
Převážná většina pedagogických pracovníků splňuje odbornou kvalifikaci. Ředitel školy umožňuje 
získávání a prohlubování kvalifikace. Podporuje také další vzdělávání s ohledem na potřeby a 
zaměření školy i vzhledem k aktivitám vyplývajícím z charakteru školy jako komunitního centra. 
Vlastní hodnocení školy má schválený návrh struktury a podklady se průběžně získávají. 

Část VII. 

Poradenské služby v základní škole 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 
a)  počty 

 fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 osvědčení výchovné 
poradenství VŠ 

školní metodik prevence 1 osvědčení metodik 
protidrogové prevence VŠ 

školní speciální pedagog 1 VŠ-spec. pedagogika VŠ 
 
b)  věková struktura 
 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci 
výchovný poradce 1 - - 
školní metodik prevence - 1 - 
speciální pedagog 1 - - 
 
2. Individuální integrace 
Typ postižení Ročník Počet žáků 
vývojová porucha chování 2., 3. 2 
vývojová porucha učení 4., 5., 6., 7., 8., 9. 17 
mentální 2. 1 
tělesné 7. 1 
s více vadami 8. 1 
celkem  22 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, dne 10.9.2007 
 
 

RNDr. Miroslav Klíč 
                     ředitel školy 
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