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Část  I 

Základní charakteristika školy 

a. Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace  
 IČO:    44994036 
 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno-Kohoutovice 
 Ředitel školy:   RNDr. Miroslav Klíč 
 Součásti školy:  školní družina a školní jídelna 
 Telefon:    547 381 221 
 Fax:     547 250 286 
 E-mail :   info@zspavlovska.cz 
 Stránky školy:  www.zspavlovska.cz 
 
b. Úplná škola   

školní rok  2007/2008 počet tříd počet ročníků počet žáků průměrný počet žáků 
na třídu 

1. stupeň 11 5 233 21,18 
2. stupeň 8 4 180 22,20 
celkem 19 9 413 21,74 
 
c. Celkový počet žáků v 1.  ročníku:   48 

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):  15,22 
 
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., 2., 6., 7. ročník
Základní škola 16 847/96-2 3.–5. a 8.–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  1 383 52 75 
* 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 
nutnost upravit podlahu v kuchyni. Do 31.12.2009 by měla proběhnout úplná nebo částečná rekonstrukce 
kuchyně. 
 
g. Počet pracovníků školního stravování k 31. 8. 2008 
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. 4,93 
 

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. 
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Část II 

Údaje o pracovnících školy 

1.  Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 
celkový počet pedagogických pracovníků 34 / 32,07 100 % 
z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 32 / 30,07 94 %    /   94 % 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 2 

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 1 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 2 

5. Nepedagogičtí pracovníci - počet: 18 / 15,80 
6.  Věkové složení učitelů   

učitelé věk 
muži ženy 

do 35 let 3 12 
35-50 let 1 5 
nad 50 let 1 5 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 
Celkem 5 23 
Rodičovská dovolená 0 4 
 
7.  Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

typ kurzu počet zúčastněných 
pracovníků 

Výuka chemie v základním vzdělávání dnes a zítra 1 
Interaktivitou k efektivitě 1 
Project konference – vocabulary  1 
Tvořivá škola Aj 1 
Kurz Aj 1.st. pro neaprobované učitele 1 
Artefiletika 1 
Metodika práce na 1. stupni – práce s třídním kolektivem 1 
Tvořivá škola M 1 
Speciální poruchy učení 1 
Aktivní přístupy v M 1 
Lektorské dovednosti 2 
E-learning 2 
SAS – školní evidence 2 
Minimalizace šikany – představení projektu 1 
Profesní příprava certifikovaných manažerů vzdělávání – UPOL  1 
Enviromentální výchova ve školním vzdělávacím programu 1 
Zdravotník zotavovacích akcí 1 
Míčové hry 1.–2. stupeň 2 
Metody elektronické komunikace 1 
Diskusní fórum 1 
Modelové řešení šikany 2 
celkem 26 

8. Romský asistent: NE 
 Jiný asistent: 1 pedagogický, 1 osobní  
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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. 48 48 0 0 0 0 
2. 60 60 0 0 0 0 
3. 41 33 8 0 0 0 
4. 42 23 16 2 1 1 
5. 42 27 15 0 0 0 

celkem za I. st. 233 191 39 2 1 1 
6. 50 22 23 3 2 2 
7. 38 20 15 1 2 1 
8. 38 8 26 4 0 0 
9. 54 12 10 2 0 0 

celkem za II. st. 180 62 104 10 4 3 

celkem za školu 413 253 143 12 5 4 
(*) počet žáků, kteří byli klasifikováni v náhradním termínu v týdnu 26. 8. – 29.8. 2008 

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

2 6 1,45 
3 0 0 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2007/2008: 154, průměr na jednoho 
žáka: 0,37. 
4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14) – 1 žák ve 
2. ročníku, povoleno vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu v běžné třídě, a to formou 
obohacování učiva. 
5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

gymnázia 
školní rok 2007/2008 4leté 

studium 
6leté 

studium 
8leté 

studium 
SOŠ SOU konzervatoř 

počty přijatých žáků 8 10 2 35 11 0 

Na maturitní obor odchází z 9. ročníku 79,6  % žáků. 

6. Počet absolventů ZŠ 
ročník počet žáků 
9. ročník 54 
nižší ročník 0 
celkem 54 
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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 12 0 
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, l 74 1 
 
Počet žáků v 1. ročníku 2008/2009:  26 

Část V 

Další údaje o škole  

1. Školy v přírodě 

třída počet žáků místo termín 
2.A a 2.C 44 Karlov pod pradědem 19.–23. 5. 

5.A 21 Cikháj 25. 4.–3. 5. 
celkem  65   

 
2. Lyžařský výcvikový kurz 

třída počet žáků místo termín 
7.–9. ročník 35 Ramzová – chata Jiřího na Šeráku 29. 2.–7. 3. 

celkem 35   
 
 
3. Účast žáků školy v soutěžích 

1. Matematické soutěže: 
název kolo ročník počet žáků umístění 

„Cvrček“ školní 2.–3. 101  
školní 6. 23 4 úspěšní řešitelé 
školní 8. 16 3 úspěšní řešitelé „Klokan“ 
školní 9. 19 3 úspěšní řešitelé 
školní 4. 20 1 postupující žák Miniolympiáda městské 4. 1 16. místo 
školní 6. 3 3 úspěšní řešitelé Olympiáda městské 6. 3 13., 15., 16. místo 
školní 6. 26 3 úspěšní řešitelé 
městské 6. 3 5., 6. místo dva žáci 
školní 7. 12 2 úspěšní řešitelé 
městské 7. 2 15., 18. místo 

Pythagoriáda 

školní 8. 14  
 
2. Přírodopisná soutěž: 

název kolo ročník počet žáků umístění 
školní 6. 19 15 úspěšných, 4  žáci postoupili Biologická olympiáda městské 6. 4 3. místo, 33., 34., 37. místo 
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3. Sportovní soutěže: 
název kolo ročník počet žáků umístění 

obvodní 4.–5. 12 2. místo Vybíjená městské 4.–5.. 12 4. místo 
Fotbal Coca-cola cup obvodní 6.–9. 15 2. místo 

obvodní 8.–9. 10 2. místo Florbal obvodní 8.–9. 10 2. místo 
obvodní 3.–5. 12  Šplh obvodní 6.–9. 18  

Atletický trojboj obvodní 4.–5. 12 1. místo 
 městské 4.–5. 2 1. a 4. místo 
BBM městské 6.–9. 21 2. místo 

4. Výtvarná soutěž: 
název kolo ročník počet žáků umístění 

Sportem ke zdraví  8., 9. 30  
Panenky pro UNICEF  6., 9. 40  
 

5. Jazyková soutěž: 
název kolo ročník počet žáků umístění 

Konverzace v Aj městské 6., 9. 2 9. místo 
 
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, Anthropos, Lipka, 
Knihovna J. Mahena v Kohoutovicích i na Kobližné, Eko-centrum, divadlo Polárka, divadlo Radost, 
divadlo ZŠ Domašov, Pražákův palác, Etnografické muzeum, Technické muzeum, vila Tugendhat,  
Špilberk a jiné. Ve spolupráci s pedagogickou fakultou probíhala výuka některých hodin pracovních 
činností. Velmi poučná byla i návštěva transfuzní stanice žáky 8. ročníku. „naFest“ a „Jak se přejí 
bulani“ byly programy pro žáky 8.-9. ročníku, zaměřené na multikulturní vnímání, poděkování za 
jejich zdařilý průběh patří členům divadla Augusto. Některé třídy navštívily hlavní město Prahu. 
Videoprojekci o Austrálii zhlédli žáci 2. stupně v kině Scala. 

Už tradičně se žáci 1. stupně zdokonalovali v dopravní výchově, bruslení, proběhly besedy 
s Městskou policií, jako doplněk rodinné výchovy se uskutečnila beseda s Radimem Uzlem. Žáci 9. 
ročníku se v rámci volby povolání podívali na Informační poradenské středisko Úřadu práce. Závěr 
roku již tradičně patřil školním výletům. 

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 Zachova a Čechyňská, Střediskem 
výchovné péče G. Preissové, 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 Comenius  
 
 Ve školním roce 2007/2008 pokračoval ve škole projekt Comenius (dříve Socrates).  Jeho název je 
Mýty a legendy, podobnosti a rozdíly a věnovat se mu budeme i v příštím roce. Naše škola je jednou 
ze zúčastněných škol, kromě nás na projektu pracuje škola z polského Gdaňsku, britského městečka 
Kirkbymoorside a islandského Kópavoguru. 
 Cílem projektu je, aby se děti pomocí pohádek a jiných příběhů vyprávěných v té které zemi 
dozvěděly více o reáliích, historii, geografii a životním stylu v partnerských zemích. Děti spolu také 
komunikují pomocí dopisů, kde píší o tom, jak bydlí, co se učí ve škole, co mají rády a podobně, a 
také jak se slaví tradiční svátky v jednotlivých zemích. 
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 Součástí projektu je pravidelné setkávání učitelů pracujících na projektu. V roce 2007/2008 se 
tzv. „Planning meeting“ (první setkání, kde se plánují aktivity) konal v České republice a „Evaluation 
meeting“ (schůzka hodnotící uskutečněné aktivity) v Polsku. Dvě naše učitelky navštívily v rámci 
učitelské výměny školu v anglickém Kirkbymoorside.  
 Projektovým tématům jsme se, jako už tradičně, věnovali v různých hodinách, např. ve výtvarné 
výchově, angličtině, mediální výchově, češtině. Letos jsme zaměřeni na svátky v jednotlivých zemích, 
žáci vždy zpracují prezentaci v powerpointu, kde vysvětlí a popíší, jak se daný svátek slaví. Tyto 
prezentace se potom posílají ostatním zemím. Pro děti je zajímavé vidět, co a jak se v různých zemích 
oslavuje. Tyto prezentace používáme například při výuce jazyků. 
 Čeká nás ještě poslední rok práce na projektu a doufáme, že rozběhnutá spolupráce bude stejně 
dobře pokračovat i nadále. 
b. Celoškolní projekty 

- Sportovní den 
- Branný den 
- Pavlovské sólo 
- Manéž 
- Poslední zvonění 

6. Vystoupení žáků na veřejnosti a společné aktivity žáků, bývalých žáků a rodičů 
- Pasování prvňáčků 
- Vánoční dílničky 
- Vánoční radovánky 
- Rozsvěcování vánočního stromečku v Kohoutovicích 
- Diskotéky 
- Zpívání na náměstí Svobody 
- Den otevřených dveří 
- Karneval 
- Divadelní týden 
- Divadelní přehlídka „Dětská scéna 2008“ v CVČ Lužánkách 
- Divadelní vystoupení pro občany Žebětína 
- Vítání občánků (ve spolupráci s ÚMČ Brno-Kohoutovice) 
- Pálení čarodějnic – Keltský den 

7. Kroužky při ZŠ 
Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 
Aerobic 1 11 
Příprava k přijímacím zkouškám z M 1 10 
Šikovné tlapky 1 9 
Keramický kroužek 3 40 
Pěvecký kroužek 1 10 
Vaření 1 14 
Dyslektický kroužek 5 42 
Dyskalkulický kroužek 1 2 
Celkem 14 138 
 
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 
CVČ Legato –  výuka angličtiny pro žáky 1. stupně 
Hudební škola Jana Winklera 
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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: 
▫ Divadelní týden na ZŠ Pavlovská – finanční podpora na pořízení pomůcek pro tělesně 

postižené žáky ZŠ ve výši shodné s výtěžkem z dobrovolného vstupného na jednotlivá 
divadelní představení 

▫ Vodácký výlet Slovensko 

Část VI 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

Ve dnech 16. až 17. října 2007 proběhla na škole státní kontrola zaměřená na dodržování vybraných 
ustanovení školského zákona ve školním roce 2006/2007 a 2007/2008. 
Kontrolní zjištění 
1. Kontrola souladu vykonávaných činností a kontrola dodržení nejvyššího povoleného počtu žáků 

školy, žáků ve školní družině a stravovaných ve školní jídelně s údaji zapsanými v rejstříku škol a 
školských zařízení dle ustanovení § 144, odst. 1 písm. d) a e) školského zákona ve školním roce 
2007/2008 

V tomto bodě nebylo zjištěno porušení posuzovaného právního předpisu. 
2. Kontrola, zda ředitel školy postupoval v souladu s ustanovením § 183 odst. 1 školského zákona při 

povolení individuálního vzdělávání podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. 1 školského zákona ve 
školním roce 2006/2007 

Ředitel školy povolil individuální vzdělávání žáka, aniž vydal správní rozhodnutí, a tím  
porušil ustanovení § 183 odst. 1 školského zákona, které toto ukládá. 

3. Kontrola vykonání zkoušek z příslušného učiva individuálně vzdělávaného žáka dle ustanovení 
§ 41 odst. 4 školského zákona ve školním roce 2006/2007 

Individuálně vzdělávaný žák konal zkoušky z příslušného učiva za 1. i 2. pololetí školního 
roku 2006/2007 v souladu s ustanovením §41 odst. 4 školského zákona. 
V tomto bodě nebylo zjištěno porušení posuzovaného právního předpisu. 
 

Ředitel školy podal námitku směrovanou do kontrolního zjištění uvedeného pod bodem 2. 
Dne 28. 11. 2007 ústřední školní inspektorka změnila napadené znění kontrolního zjištění bodu 2: 

Došlo k závažnému porušení a neplnění právních povinností ředitele školy uvedených 
v ustanovení § 164 odst. 1 písm. 1 a) a písm. b) školského zákona tím, že ředitel školy rozhodl 
o povolení individuálního vzdělávání, aniž by toto rozhodnutí a řízení mu předcházející 
splňovalo veškeré náležitost, které vyžaduje ustanovení § 41, § 165 odst. 2 písm. 1 a § 183 
odst. 1 školského zákona. 
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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 35 let 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. 1 
vývojová porucha učení 2.- 9. 17 
mentální 3. 1 
tělesné 8. 1 
s více vadami 9. 1 
autismus 2. 1 
celkem  22 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, dne 9. 9. 2008 
 
 

RNDr. Miroslav Klíč 
                     ředitel školy 


