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Výroční zpráva 
 školní rok 2008/2009 
Základní škola Brno 

 

PPaavvlloovvsskkáá  1166,,  ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 Základní charakteristika školy 
 
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Pavlovská 16, 
 příspěvková organizace 
 
1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno-Kohoutovice 
 
1.3 Ředitel školy: do 31.1.2009 RNDr. Miroslav Klíč, od 1.2.2009 statutární zástupce školy: 
 Mgr. Lumír Sedláček 
 
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: úplná základní škola se školní družinou a 
 školní jídelnou 
 
1.5 Kontakty: 

telefon:  547 381 221 
fax:   547 250 286 
e-mail:  info@zspavlovska.cz 
http:   www.zspavlovska.cz 
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1.6 Úplná / neúplná škola  
 Počet 

tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků 

Průměrný počet 
žáků na třídu 

Kapacita 

1.stupeň 11 5 199 18,04 260 

2.stupeň 8 4 148 18,50 210 

Celkem 19 9 347 18,26 470 

 
1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení: 1.1. 2002 
Předseda a členové ŠR: 

1. Bohuslav Bernard - předseda 
2. Hana Vašátková 
3. Petra Zmeková 
4. Ivana Binková 
5. Pavel Císarík 
6. Eva Orlovská 
7. Václav Božek 
8. Petr Zbytek 
9. Jiří Zorník 

          

1.8 Školní vzdělávací program  
Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 
Školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání 

ŠVP-ZŠ-1/2008 1.-3., 6.-8. ročník 

Základní škola  16 847/96-2 4.–5. a 9. r. 

Jiné specializace, zaměření: --- 
 

1.9 Zařízení školního stravování 
Počet strávníků Typ jídelny - dle výkazu Z  17-01 Počet 

děti  a žáci   zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* 
L 11  ŠJ  - úplná  1 297 42 83 
L 13  ŠJ – výdejna --- --- --- --- 
Náhradní stravování --- --- --- --- 
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k  31. 8. 2009 
Fyzické osoby 6 
Přepočtení na plně zaměstnané 5,5 
 

1.11 Školní družina,  která je součástí základní školy  
ŠD počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 
celkem 4 116 fyz.  4 / přepoč. 3,25   150 
Z činnosti ŠD: 
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 pořádaly pro děti zajímavé sobotní výlety. 
 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 
ŠK počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 
celkem --- --- fyz.---  / přepoč.--- --- 
Z činnosti ŠK: --- 
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2.0 Údaje o pracovnících školy 
 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 
   Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 33 / 30,57 100 / 100 

z toho odborně kvalifikovaných  31 / 28,75 94 / 94 
 
2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 
  
2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2 
  
2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 6 
  
2.1. 4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 18 / 15,30 
  

2.2 Věkové složení učitelů 
Učitelé 

Věk 
Muži Ženy 

do 35 let 4 12 
36-50 let 1 4 
51 a více 1 4 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 1 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 
Celkem 6 23 
Rodičovská dovolená 0 5 
 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 
pracovníků 

Pedagogika, psychologie 15 
Cizí jazyky 6 
Umění, estetika 1 
Speciální pedagogika, SVPU 3 
Informatika, PC, SIPVZ 2 
Společenské vědy --- 
Legislativa, řízení, ekonomie 2 
Sport, TV, turistika --- 
Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 2 
Alternativní pedagogika 1 
Přírodní vědy 1 
Technické vědy --- 
Český jazyk a literatura 1 
Zdravotnictví, BOZP, PO 1 
Jiné (školní stravování) 2 
Celkem 35 
 
 
2.4 Školní asistenti 

Počet celkem  (přepočtený/fyzický)    2,182 / 3 
z toho a) romský asistent  NE 
           b) jiný: pedagogický   0,5 / 1   a   0,682 / 1;    osobní 1 / 1 
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 26 26 0 0 0 

2. 49 46 3 0 0 

3. 54 48 6 0 0 

4. 36 22 14 0 0 

5. 35 10 25 0 0 

Celkem za I. stupeň 200 152 48 0 0 

6. 33 16 17 0 0 

7. 49 21 27 0 1 

8. 27 11 13 3* 1* 

9. 39 6 33 0 0 

Celkem za II. stupeň 148 54 90 3 2 

Celkem za školu 348 206 138 3 2 

* 3 žáci 8. ročníku neprospěli, z toho 1 žák opakuje 8. ročník, 1 žák už jednou opakoval, bude pokračovat 
docházkou do 9. ročníku a 1 žák ukončil studium na základní škole, bude pokračovat docházkou na učiliště 
 

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

2 4 1,15 
3 0 0 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 176 
průměr na jednoho žáka: 0,51 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: --- 
 
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Gymnázium SOŠ SOU  
4leté studium 6leté studium 8leté studium   

Počty přijatých žáků 2 9 2 29 8 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků % 

9. ročník 39 97,5 
nižší ročník/5.ročník 1 /--- 2,5 
Celkem 40 100 

 
3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   21 
Důvody: stěhování, změna školy, volba ZŠ s třídou zaměřenou na M nebo Aj, změna 
kolektivu, vzdělávacího programu 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   16 
Důvody: stěhování, změna školy, změna kolektivu, rodinné důvody 
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4.0 Hodnocení ZŠ nebo  jejich součástí 
 
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 
Termín kontroly: 29. 9. až 1. 10. 2008  
Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu a státní kontrola 
dodržování právních předpisů v oblasti školního stravování.  
 
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 
Příkaz ředitele č. 21 – přijatá opatření.  Při sestavování jídelních lístků zařazovat více 
luštěninových pokrmů, aby byla dodržena vyživovací norma pro školní stravování – 
stanoveno spotřebním košem.  
 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:  
- Finanční úřad Brno IV  – 16. 10. až 29. 12. 2008 – Daňová kontrola roku 2004 
- Veřejnosprávní kontrola – 20. a 21. 11. 2008 – Hospodaření s veřejnými prostředky 

za 1. –   3. čtvrtletí roku 2008 
- Úřad práce Brno-město – 24. 11. 2008 – Dodržování právních předpisů o zaměstnanosti 
- Všeobecná zdravotní pojišťovna – 14. 1. 2009 – Periodická kontrola 
- Městská správa sociálního zabezpečení – 3. 2. 2009 – Kontrola pojistného a plnění úkolů 

v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění 
- Kontrolní výbor M Č Brno – Kohoutovice – 28. 3. 2009 – Hospodaření příspěvkové 

organizace s FKSP, nájemní smlouvy, zakázky nad 20 tis. Kč, vnitřní směrnice.  
 
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 
Příkaz ředitele č. 22 – nápravné opatření na odstranění nedostatků zjištěných 
při veřejnoprávní kontrole za 1. – 3. čtvrtletí 2008:  

� Příjmy za školní družinu a kroužky účtovat přes konto pohledávek (zatím bylo při výběru 
peněz účtováno přímo do výnosů). 

Od 1.1.2009 bude při účtování příjmů za školní družinu a kroužky účtováno přes 
konto pohledávek. 

� Stanovovat dodatkem výši školného ve školní družině každý rok podle Pokynu č. 1/2005 
ředitele školy. 

Od nového školního roku 2009/2010 bude výše nového školného ve školní družině 
upravena dodatkem k Pokynu č.1/2005. 

� Účtovat o všech kroužcích. 

Od 1.1.2009 bude účtováno o všech kroužcích.  
� Uzavřít dohody o hmotné odpovědnosti se všemi zaměstnanci, kteří manipulují 

s peněžními prostředky, v případě potřeby i na časově omezenou dobu.  

Manipulace s peněžními prostředky není náplní práce pedagogických pracovníků a i 
úschova finančních prostředků by byla pro pedagogické pracovníky problémem 
(chybějící samostatné trezory). Pan ředitel rozhodl, že veškeré finanční prostředky 
za výběry kroužk ů budou rodiče nosit přímo paní hospodářce školy. Ta má se 
školou, na manipulaci s finančními prostředky, uzavřenou hmotnou odpovědnost a 
tato činnost spadá do její pracovní náplně.  
Tímto způsobem budou finanční prostředky na kroužky vybírané od 1. 1. 2009. 

� U pořádání kroužků zlepšit evidenci nákladů a výnosů. 

Od 1.1.2009 bude účtováno dle aktualizované evidence nákladů a výnosů 
pořádaných kroužků. 
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5.0 Výkon státní správy 
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 
 
5.1  Rozhodnutí ředitele 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 
Odklad povinné školní docházky  6 0 
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 
Jiné 40 0 
 
 

6.0 Další údaje o škole  
 
6.1 Školy v přírodě 

třída počet žáků místo termín 
3.A a 3.C 41 Hodonín u Kunštátu 11.-15.5.2009 
4.B a 5.B 32 Biograd na Moru (Chorvatsko) 15.-24.5.2009 
celkem  73 --- --- 

 
6.2 Lyžařský výcvikový kurz 

třída počet žáků místo termín 
6.–9. ročník 40 Dolní Morava, Heřmanice 6.-13.2.2009 

celkem 40 --- --- 
 
6.3 Účast žáků školy v soutěžích 

1. Matematické soutěže: 
název kolo ročník počet žáků umístění 

školní 2. 40 --- 
Klokan - Cvrček 

školní 3. 53 --- 
školní 4. 34 --- 

Klokan - Klokánek 
školní 5. 34 --- 

Klokan - Benjamin školní 6. a 7. 45 --- 
Klokan - Kadet školní 9. 16 --- 

školní 4. 36 4  postupující žáci 
Miniolympiáda 

městské 4. 4 3. a 6. místo 
školní 7. 1 --- 
městské 7. 1 14. místo Olympiáda 
školní 8. 1 --- 
školní 6. 19 6 postupujících žáků 
městské 6. 6 --- 
školní 7. 24 8 postupujících žáků 
městské 7. 8 7. místo 

Pythagoriáda 

školní 8. 27 --- 
 
2. Přírodopisná soutěž: 

název kolo ročník počet žáků umístění 
školní 6. a 7. 27 2 potupující žáci 
městské 6. a 7. 2 34. místo Biologická olympiáda 
školní 8. 2 21. a 33. místo 

 
3. Sportovní soutěže: 

název kolo ročník počet žáků umístění 
Vybíjená obvodní 4.–5. 12 --- 
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Fotbal Coca-cola cup městské 6.–9. 15 --- 
Florbal obvodní 6.–7. 12 --- 

obvodní 3.–5. 18 2. a 3. místo 
obvodní 6.–9. 12 2. místo Šplh 
městské 6.–9. 1 4. místo 

Běh městské 6.–9. 24 1. a 4. místo 
Běh městské 6.–9. 24 1. a 2. místo 
Fotbal - futsal obvodní 7.-9. 10 --- 
 městské 7.-9. 10 --- 

městské 8. 1 1. místo 
BBM 

městské 6.–8. 14 
2. místo, za dívky 8. ročníku 1. místo, 
škola na 9. místě v Brně 

4. Výtvarná soutěž: 
název kolo ročník počet žáků umístění 

Moje soukromí! 
Nekoukat, nešťourat celostátní 7. 4 1. místo 

 

5. Soutěže v českém jazyce, dějepise, občanské výchově: 
název kolo ročník počet žáků umístění 

Olympiáda Čj školní 8.- 9. 27 --- 
školní 9. 12 1 postupující žák 

Olympiáda D 
městské 9. 1 49. místo 
školní 9. 35 5 postupujících žáků Evropa mladýma 

očima městské 9. 5 --- 
 
6.4 Aktivity ve vzdělávání a výchově 

Vyučovací hodiny byly během roku doplňovány četnými návštěvami různých pracovišť 
s připravenými programy pro žáky:  

Antropos 
Bystrouška 
Divadla (Bolka Polívky, Polárka, Kejklíři, Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo a další) 
Dopravní výchova 
Kejbaly 
Mahenova knihovna 
Planetárium 
Policie ČR 
Středisko integrace menšin 
Technické muzeum 
Výstava Tutanchamon 
ZOO 

 
Škola pořádala studijně poznávací výlety a pobyty: 

Londýn ( 10denní pobyt) 
Osvětim (1denní výlet) 
Praha (2denní výlet) a další místa ČR 
 

6.5 Škola a projekty 

a. Mezinárodní projekt Comenius (Česko, Polsko, Velká Británie, Island) 
b. Projekt EVVO „Ekologickou výchovou poznáváme místo, kde žijeme“ – spolufinancováno 

Rozvojovým programem MŠMT 

c. Projekt „Jsme děti v srdci Evropy“ – výměnný projekt s partnerskou školou ve Vídni na 
podporu rozvoje jazykových dovedností žáků 
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d. Celoškolní projekty 
- Sportovní den 
- Branný den 
- Pavlovské sólo 
- Manéž a Poslední zvonění 

6.6 Vystoupení žáků na veřejnosti a společné aktivity žáků, bývalých žáků a rodičů 
- Pasování prvňáčků 
- Vánoční dílničky 
- Vánoční radovánky 
- Rozsvěcování vánočního stromečku v Kohoutovicích 
- Diskotéky pro žáky školy 
- Zpívání na náměstí Svobody 
- Dny otevřených dveří 
- Karneval 
- Divadelní týden 
- Divadelní přehlídka „Dětská scéna 2009“ v CVČ Lužánkách 
- Vítání občánků (ve spolupráci s ÚMČ Brno-Kohoutovice) 
- Pálení čarodějnic 

 
6.7 Kroužky při ZŠ 
Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky* - / - / - / - / - / - / -     * - / - / - / - / - / - / - 

Informatika, PC --- --- 

Náboženství (nepovinný předmět) 3 18 

Přírodní vědy --- --- 

Společenské vědy --- --- 

Sport, TV, turistika 2 26 

Technické vědy --- --- 

Umělecké obory 7 73 

Zdravotní, speciální pedagogika 5 43 

Jiné (Vaření) 1 22 
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

 

7.0 Zhodnocení a závěr: 
 
 Během školního roku 2008/2009 došlo ke změně na postu ředitele školy. RNDr. Miroslav 
Klíč abdikoval na funkci ředitele školy k 31.1. 2009. Od 1.2. 2009 převzal pravomoci ředitele 
školy Mgr. Lumír Sedláček. V měsíci dubnu proběhl konkurz na ředitele ZŠ Brno,  
Pavlovská 16. Konkurzní komise konstatovala, že žádný z uchazečů nebyl vhodným 
kandidátem na obsazení funkce ředitele školy. Konkurz bude vyhlášen znovu. Do doby, než 
bude zvolen nový ředitel, přebírá pravomoci ředitele statutární zástupce školy  Mgr. Lumír 
Sedláček. 
 Přesto, že tyto personální změny mohly narušit chod školy, stávající „prozatímní“ vedení 
školy zajistilo bezproblémový chod školy v druhém pololetí a úspěšně zabezpečilo a 
zakončilo školní rok 2008/2009.  
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8.0 Poradenské služby v základní škole 
 

8.1  Údaje o odborných pracovnících  
 
8.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 
osvědčení výchovné 

poradenství 
VŠ 

školní metodik prevence 1 nemá VŠ 
 
 
 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
školní psycholog  --- --- --- 
školní speciální pedagog  0,319 speciální pedagogika VŠ 
 

8.1.2  Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let–a více/z toho důchodci 
výchovný poradce 1 --- --- 
školní metodik prevence 1 --- --- 
školní psycholog --- --- --- 
školní speciální pedagog 1 --- --- 
 
 
8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
výchovný poradce: metodická setkání VP, PPP Brno, Zachova; Chování žáků, Asociace pedagogů ZŠ; 

 dyslexie, PdF MU Brno 
školní metodik prevence: metodická setkávání ŠMP a Tvorba manuálu krizového programu, PC, Sládkova

  
školní psycholog: --- 
školní speciální pedagog: dyslexie, PdF MU Brno 

 
8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
8.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 

  --- 
 
8.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): 

--- 
 

8.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
vývojová porucha chování 3. 1 
vývojová porucha učení 2.- 9. 16 
lehké mentální postižení 4. 1 
těžké tělesné postižení 9. 1 
autismus 3. 1 
Celkem  20 

 

8.4  Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
--- --- --- 
celkem --- --- 
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2008/2009 

Škola: Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace 
Školní metodik prevence: Mgr. Monika Trojanová 
Počet žáků celkem: 347 (I.stupeň 148 žáků, II.stupeň 200 žáků) 
 
Podmínky školy: 
- úplná základní škola se školní družinou a školní jídelnou v sídlištní lokalitě 
- v příjemném přírodním prostředí (za školou les, u školy vybudované jezírko s faunou a flórou, učebna 

v přírodě a naučná stezka) 
- škola nabízí možnost využití volného času dětí zapojením do kroužků organizovaných školou a 

spolupracujícími organizacemi 
 

Co se podařilo: 
- aktivní řešení podezření ze šikany (3 případy fyzické šikany ve 3. a 7. ročníku, 2 případy psychické šikany 

v 7. ročníku) – zachycení v počátečním stadiu, svolány výchovné komise, uděleny kázeňské postihy 
- eliminace kouření v prostorách školy 
 
Co se nedařilo: 
- přes společné úsilí školy, sociálních odborů příslušných městských částí, odborníků ze střediska výchovné 

péče a pedagogicko-psychologické poradny se obtížně řešily případy záškoláctví některých žáků školy 
 
Co se nám podařilo: 
- spolupráce  výchovného poradce, školního metodika prevence s vedením školy a třídními učiteli 
- podařilo se nám zmírnit problém kouření žáků před školou a v okolí školy 
- pokud se objevil problém, následovalo kázeňské opatření, v případě závažných podezření jsme upozornili 

rodiče žáka písemným sdělením o skutečnosti 
- problémy výchovného charakteru jsme se snažili řešit okamžitě 
- vedli jsme dokumentaci 
- konzultovali jsme s rodiči při osobním setkání 
- vyvozovali kázeňská opatření dle řádu školy 
- dařila se nám spolupráce s PPP, SVP, MP, Policií ČR, poradenským centrem 
 
Co se nám nepodařilo: 
- úplně odstranit problém s kouřením 
- odstranit krádeže ve škole, vulgarismy, násilí, neomluvenou absenci (nedůslednost ze strany rodičů a 

psychické problémy) 
- letos jsme zaznamenali první případ nošení alkoholu do školy 
 
 
 
 
V Brně dne 9.9. 2009 
 

Mgr. Lumír Sedláček 
statutární zástupce školy 


