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Výroční zpráva 
 školní rok 2014/2015 

Základní škola Brno 
Pavlovská 16, příspěvková organizace 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
 
 

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: 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 
e-mail: info@zspavlovska.cz 
http: www.zspavlovska.cz 

mailto: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 5 274 24,91 300 

2. stupeň 5 4 95 19 200 

Celkem 16 9 369 23,06 500 

   

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)  
Datum zřízení: 1. 1. 2002 
Předseda a členové ŠR: 

1. Michal Pokorný   Předseda původní (Pavlína Mazáčová) odstoupil,  
2. Miroslav Kopál   nový na červnovém jednání zvolen nebyl,   
3. Petra Zmeková   volba proběhne na jednání v září. 
4. Robert Čechman 
5. Pavel Císarík 
6. Eva Kašparová 
7. Petr Hruška 
8. Jiří Spousta 
9. Lenka Vejrostová 

          

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání 

ZŠ-0210/2013 1.–9.  

Jiné specializace, zaměření: - - - 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

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

děti a 
žáci   

zaměst. školy a vlastní 
důchodci 

ostatní* 

L 11  ŠJ  - úplná  415 326 34 55 

L 13  ŠJ – výdejna - - - - - - - - - - - - 

Náhradní stravování - - - - - - - - - - - - 
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 30. 6. 2015  

Fyzické osoby 6 

Přepočtení na plně zaměstnané 6 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 
oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 6 179 fyz.   6/ přepoč.   5,18 180 

Z činnosti ŠD: - - - 
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1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem - - - - - - fyz.  - - -/ přepoč. - - - - - - 

Z činnosti ŠK: - - - 
 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy 
 

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

 Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 27,531 / 34 100 / 100 

z toho odborně kvalifikovaných  26,531 / 33 93,86 / 88,89 

 
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:  7 
  

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 4 
  
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 15 
 

2.2 Věkové složení učitelů  
Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 9 

36-50 let 2 13 

51 a více 1 4 

Zaměstnanci důchodového věku nepobírající 
důchod 

0 1 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 3 

Celkem 4 30 

Rodičovská dovolená 0 3 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících 
pracovníků školy  

 

Typ kurzu Počet 
zúčastněných 
pracovníků 

Pedagogika, psychologie 1 

Cizí jazyky 5 

Umění, estetika 2 

Speciální pedagogika, SVPU 17 

Informatika, PC, SIPVZ 24 

Společenské vědy - - - 

Legislativa, řízení, ekonomie 2 

Sport, TV, turistika 1 

Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 6 

Alternativní pedagogika 1 
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Přírodní vědy 6 

Technické vědy - - - 

Český jazyk a literatura 6 

Zdravotnictví, BOZP, PO 2 

Jiné 6 

Celkem 79 

 

2.4 Asistenti pedagoga  
Počet celkem (přepočtený/fyzický)   3,255  / 8 

 
 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků  

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo  Neprospělo  Opakuje 

1. 42 42 0 0 0 

2. 69* 57 12 0 0 

3. 60 56 4 0 0 

4. 56* 45 11 0 0 

5. 45 21 24 0 0 

Celkem za I. stupeň 272* 221 51 0 0 

6. 33 6 27 0 0 

7. 18 4 13 1 0 

8. 19 3 15 1 0 

9. 25 4 20 1 0 

Celkem za II. stupeň 95 17 75 3 0 

Celkem za školu 367* 238 126 3 0 

 

Pozn.: 

7. r. – 1 žák neprospěl a neopakuje, protože již na 2. stupni opakoval ročník 
8. r. – 1 žák neprospěl, na 2. stupni opakoval ročník, splnil povinnou školní docházku 
9. r. – 1 žák neprospěl, neopakuje, splnil povinnou školní docházku, pokračuje na SŠ 
* 2 žáci 1. stupně jsou vzděláváni podle § 38, nejsou vedeni ve stavu (jeden ve 2. r., druhý ve 4. r.) 
 
 

3.2 Snížený stupeň z chování:  

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 3 0,82 

3 0 0 

 
 
3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  53  

průměr na jednoho žáka: 0,14 
 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:  

 Ročník Počet žáků 

mimořádně nadaní žáci 6. 1 
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3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4-leté 
studium 

6-leté 
studium 

8-leté 
studium 

  

Počty přijatých žáků 6 2 1 16 3 

 
 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 25 86 

nižší ročník/5. ročník 3 / 1 14 

Celkem 29 100 

 

 
3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 19 
Důvody: 7 – stěhování, 2 – osobní důvody, 2 – změna školy doporučena 
pedagogicko-psychologickou poradnou, 2 –neshody se spolužáky, 1 – volba ZŠ 
s třídou zaměřenou na CJ, 1 – tréninky a absence, 1 – ústavní výchova, 2 – důvody 
neuvedeny 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 15 
Důvody: 11 – stěhování, 2 – změna školy, 2 – škola s 1. stupněm 

 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 
V tomto školním roce neproběhla kontrola. 

  

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 
- - - 

 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 
Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole 
 
Na základě pověření MČ Brno Kohoutovice provedla firma AUDIT-DANĚ, spol. s r.o. – ing. 
Pavla Dvořáková, v naší organizaci audit účetní závěrky ke dni 31. 12. 2013. Ukončení auditu 
bylo 13. 3. 2014. 
Výrok auditora: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a 
pasiv příspěvkové organizace ZŠ Brno, Pavlovská 16, k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a 
výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními 
předpisy. 
 
V době od 22. 4. 2014 do 5. 5. 2014 proběhla v naší organizaci Kontrola uskutečněná na 
základě úkolu stanoveného ZMČ usnesením Z171/XV-13b) na provedení kontroly 
dodržování právních předpisů při uzavírání nájemních smluv a při výběrovém řízení 
zakázek realizovaných v roce 2013 příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ 
Kohoutovice. Závěr kontroly: Výzvy na VŘ obsahují veškeré náležitosti v souladu se 
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Zákonem č. 137/2006 Sb., a bylo postupováno dle platné Směrnice pro zadávání VZ MČ 
Kohoutovice a dle Zřizovací listiny č. VI. Odst. 1 a odst. 8. Uzavřené a platné nájemní 
smlouvy v ZŠ jsou v souladu s předpisy stanovenými zřizovatelem MČ Brno-Kohoutovice. 
 
Dne 26. 11. 2014 proběhla v naší organizaci kontrola ze strany Živnostenského úřadu města 
Brna. Předmětem této kontroly bylo plnění povinností stanovených živnostenským 
zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské 
podnikání a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese a na 
poskytování služeb podle §69a živnostenského zákona, konkrétně ust. §11, §17, §31, §12 zák. 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kontrola neshledala žádná pochybení.  
 
V době od 4. Do 19. 12. 2014 proběhla v naší organizaci Veřejnosprávní kontrola, jejímž 
předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o 
finanční kontrole. Kontrola byla zaměřena na zhodnocení vnitřního kontrolního systému, 
jeho přiměřenosti a účinnosti pro zajištění hospodárné, efektivní a účelné činnosti 
příspěvkové organizace a eliminaci možných rizik. Na základě zprávy o výsledku kontroly 
byl vydán Příkaz ředitele školy – nápravné opatření na odstranění nedostatků zjištěných při 
veřejnosprávní kontrole za 1. – 2. čtvrtletí roku 2014.  
 
 

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  8 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné (přijetí k základnímu vzdělávání §46) 101 0 

Jiné (přestup žáka §49 odst. 1) 15 0 

 

 

 

6.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Pojďme se dotknout ICT CZ.1.07/1.3.00/51.0016 

Délka trvání projektu  od 31. 10. 2014 do 31. 7. 2015 

Operační program  
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. 

ZŠ a) jako žadatel  
      b) jako partner  

jako partner 

Celková výše dotace  627 300,00 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské smlouvy, datum  

15. 9. 2015 

Stručný popis projektu  

profesní rozvoj pedagogických pracovníků naší školy ve 
využívání mobilních dotykových zařízení jako moderního nástroje 
ve výuce a vzdělávání žáků vzhledem k dynamickému rozvoji 
těchto technologií. 
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Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních 
školách CZ.1.07/1.1.00/46.0015 

Délka trvání projektu  květen 2014 – červen 2015 

Operační program  OP VK 

ZŠ a) jako žadatel  
      b) jako partner  

jako partner 

Celková výše dotace  29 999 584,00 Kč pro všechny zapojené školy 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské smlouvy, datum  

29. 1. 2014 

Stručný popis projektu  
na zapojených školách působí v rámci projektu mentoři, kteří 
pracují se žáky ohroženými školním neúspěchem anebo 
předčasným odchodem ze vzdělávání 

 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Dokážu to! CZ.1.07/1.3.00/51.0016 

Délka trvání projektu  květen 2014 – červenec 2015 

Operační program  OP VK 

ZŠ a) jako žadatel  
      b) jako partner  

 

Celková výše dotace  
Dotace na DVPP – 2 pedagogičtí pracovníci absolvovali kurz plně 
hrazený z projektu 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské smlouvy, datum  

 

Stručný popis projektu  
další vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech Mentor – 
Finanční gramotnost 
 

  

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence 
školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami CZ.1.07/1.2.17/01.0027 

Délka trvání projektu  květen 2013 – prosinec 2014 

Operační program  
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. 
 

ZŠ a) jako žadatel  
      b) jako partner  

 

Celková výše dotace  
Dotace na DVPP – pedagogičtí pracovníci 1. stupně absolvovali 
kurz plně hrazený z projektu 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské smlouvy, datum  

 



 8 

Stručný popis projektu  

Zaměření projektu: škola se podílela na vzniku diagnostických 
baterií. S využitím baterií v praxi byli seznámeni učitelé 1. stupně 
a asistenti pedagoga působící na 1. stupni na dvou kurzech v říjnu 
2014: 

1. Diagnostika zaměřená na schopnosti potřebné pro čtení a 
psaní 

2. Základy Intervence a stimulace schopností potřebných pro 
čtení a psaní; základy vytváření vyrovnávacích a podpůrných 
opatření v českém jazyce na 1. stupni ZŠ 

 

 

6.1 Další údaje o škole 
 

6.1.1 Kroužky při ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

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

Informatika, PC - - - - - - 

Náboženství 2 19 

Přírodní vědy - - - - - - 

Společenské vědy - - - - - - 

Sport, TV, turistika 3 42 

Technické vědy - - - - - - 

Umělecké obory 1 9 

Zdravotní, speciální pedagogika 1 3 

Jiné 2 16 

* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 
 

 

6.1.2 Školy v přírodě 

třída počet žáků místo termín 

IV.B a V.B 37 Biograd na Moru (Chorvatsko) 29. 5.–7. 6. 2015 

II.C 20 Hodonín u Kunštátu 4.–8. 5. 2015 

I.B a II.B 39 Karlov pod Pradědem 15.–19. 6. 2015 

celkem  64 --- --- 

 
 

6.1.3 Lyžařský výcvikový kurz 

třída počet žáků místo termín 

2.–5. ročník 20 Filipovice (Jeseníky) 23.–27. 1. 2015 

5.–9. ročník 28 Heřmanice (Králický Sněžník) 30. 1.–6. 2. 2015 

celkem 60 --- --- 
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6.1.4 Účast žáků školy v soutěžích 
 
1. Matematické soutěže: 
 

název kolo ročník počet žáků umístění 

Klokan 
školní 2.–5. 196  
školní 6.–7. 85  
školní 8.–9. 38  

Logická olympiáda 
školní 4.–5. 34 3 postupující řešitelé 
školní 6.–9. 17  
městské 4.–5. 3  

Miniolympiáda 
školní 4. 57 3 postupující řešitelé 
městské 4. 3 dvě 11. místa a 17. místo 

Matematická 
olympiáda 

školní 5. 13 13 postupujících žáků 
školní 9. 1 1 postupující žák 

okresní 5. 13 
9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17. a 18. 
místo 

okresní 9. 1 15. místo 
školní 6. 10 3 postupující žáci 
okresní 6. 3 2 úspěšní řešitelé 

Pythagoriáda 

školní 5. 25 4 postupující 
městské 5. 2 dvě 6. místa 
školní 6. 19  
školní 7. 15 1 postupující 
městské 7. 1 8. místo 

Mateso 
školní 5. 23 6 úspěšných řešitelů 
městské 5. 5 5. místo 

Sudoku 
školní 5.–9. 15 5 úspěšných řešitelů 

městské 5.–9. 3 17. místo 

Vánoční Sudoku městské 5.–9. 5 3. místo 

Logické hry 
školní 5.–9. 15 7 úspěšných řešitelů 

městské 5.–9. 7 
dvě 4. místa, 7., 11., 12., 14. a 15. 
místo 

 

2. Přírodovědné soutěže: 

název kolo ročník počet žáků umístění 
Biologická olympiáda městské 8.–9. 1 32. místo 
Přírodovědný klokan školní 8.–9. 37 3 úspěšní řešitelé 
Dem ptactva v ZOO městské 7.–8. 5 2. místo 

Mladý chemik 
1. kolo 9. 24 3 postupující řešitelé 
2. kolo 9. 3  

 

3. Sportovní soutěže: 

název kolo ročník počet žáků umístění 

Atletický čtyřboj 
 6.–7. 10 2. místo 
 8.–9. 10 4. místo 

Atletický trojboj  3.–5. 12  
Basketbal okresní 7.-9. 7 4. místo 

BBM 
podzimní 1.–9. 40  
jarní 1.–5. 24 2. místo 

Florbal městské 3.–5. 12  
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městské 6.–7. 9  
městské 8.–9. 8  

Florbal SBOŠ 
 4.-5. 10  
 8.-9. 10 2. místo 

Futsal  8.–9. 9  
Plavání  3.-4. 6  

Šplh 
obvodní 3.–5. 17 dvě 1. místa, jedno 2. místo 
obvodní 6.–9. 10 1 postupující 

Vybíjená 
obvodní 4.–5. 11 1. místo 
městské 4.–5. 11 3. místo 

 

4. Soutěž v anglickém jazyce: 

název kolo ročník počet žáků umístění 
English Jungle školní 1.–5. 100  
English Jungle městské 1.–5. 4 4., 8., 9. místo 
 
 

 

6.1.5 Aktivity ve vzdělávání a výchově 

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

Brněnské biskupství (O betlémech, Velikonoce, Bible) 
Bystrouška 
Divadlo Radost 
Ekocentrum 
Kejbaly 
Klub Leitnerova 
Kociánka 
Lužánky 
Planetárium, Mobilní planetárium 
Mahenova knihovna Kohoutovice 
MHD Brno 
PC Sládkova 
Policie ČR, Městská policie 
Jungle park, bruslení 
VIDA 
exkurze (památky Brna, střelnice Drahany, Výzkumný ústav pícninářský, Český 

hydrometeorologický ústav) 
výstavy (Galerie Vaňkovka, Anthropos, Letohrádek Mitrovských) 
přednášky (menšiny) 
PdF MU 

 

Škola pořádala výlety na různá místa ČR. 

 

6.1.6 Škola a projekty 

a. Projekt „Síť brněnských otevřených škol“ – rozvíjení doplňkových služeb v oblasti 
celoživotního vzdělávání, společného trávení volného času, rozvoj dobrovolné činnosti 
rodičů ve prospěch školy, sportovně-kulturně-zábavných aktivit. Proběhl turnaj 
otevřených škol ve stolních hrách a ve florbalu, plavecké soutěže. 

b. Projekt „Jsme kamarádi“ – projekt umožnil vzájemné poznávání se dětem naší základní 
školy a ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka Brno 
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c. Celoškolní a třídní projekty 

- Pavlovské sólo (1. stupeň) 
- Manéž (1.–9. ročník) 
- Ukliďme Česko (1. a 5. ročník) 
- Den s Andersenem (1. ročník) 
- Den matek (1. ročník) 
- Den Země (1. a 5. ročník) 
- Zdravé zuby (1. stupeň) 

- EDISON - rozvoj angličtiny, multikulturního povědomí (1.–9. ročník) 
 

6.1.7 Vystoupení žáků na veřejnosti a společné aktivity žáků, bývalých žáků a rodičů 
 

- Pasování prvňáčků 
- Vánoční zvonění 
- Vánoční dílničky 
- Vánoční radovánky 
- Dny otevřených dveří 
- Karneval 
- Divadelní dny 

 

 

 

7.0 Zhodnocení a závěr 

 Školní rok byl 1. září 2014 personálně i materiálně připraven, zajistit žákům kvalitní 
výuku i volnočasové aktivity v příjemném, bezpečném prostředí. Pedagogický sbor byl 
vyrovnaný, odhodlaný pracovat nadstandardně. V průběhu školního roku jsme museli 
v důsledku dlouhodobé nemoci paní učitelky ve druhém ročníku, povolat na výpomoc 
bývalou paní učitelku – důchodkyni. Součinnost s ostatními učiteli v ročníku byla pro 
zajištění výuky zajištěna. Jiné vážné problémy s personálním zajištění výuky během školního 
roku nebyly.  

V měsíci květnu byla naše škola vybrána pro plošné testování žáků IX.A třídy Českou 
školní inspekcí. Testování proběhlo elektronicky a podalo žákům i učitelům zpětnou vazbu o 
nabytých vědomostech a dovednostech. 

Mezi doprovodné výukové akce, které škola zajistila, patří k nejoblíbenějším Lyžařský 
výcvikový kurz pro žáky 1. i 2. stupně a školy v přírodě. V tomto školním roce vyjelo na ŠvP 
7 tříd. 

Mnoho žáků si mohlo zpestřit a doplnit vědomosti ve výukových programech vedenými 
odborníky v Bystroušce, Planetáriu atd.  

Jazykovou motivaci jsme podpořili i v letošním roce úspěšným projektem Edison. 
Angličtina, jako dorozumívací jazyk pro mladé lidi z mnoha zemí.  

Matematické zaměření v 6. ročníku se osvědčilo, žáci dosahovali nadstandardních 
výsledků. 

V projektu zaměřeném na Matematiku a Angličtinu chceme pokračovat i do budoucna. 
Atmosféru ve škole, motivaci žáků i učitelů velkou měrou pozitivně podporují tradiční 

školní akce. Mnohými akcemi se škola prezentovala rodičům i veřejnosti. Při těchto akcích 
dochází k vzácnému a pozitivnímu propojení učitelů, žáků i rodičů. 

Tento školní rok byl pozorný i pro žáky, ohrožené školním neúspěchem. Díky projektu 
Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách jsme dosáhli na dotaci pro 
mentorskou práci, která zkvalitnila práci a výsledky těchto žáků. 

V ICT oblasti se nám podařilo rozšířit technický arsenál o 20 tabletů pro učitele z projektu 
Dotyky ICT. Práce s IT technikou je nezvratný směr a je důležité, aby škola, učitelé i žáci 
v této oblasti neztráceli kontakt  
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Základní umělecká škola Pavla Křížkovského nabízela opět hudební a výtvarné obory, 
Čiba-sport pohybové aktivity, balet paní Kubaláková, basketbal TJ Tatran, florbal a kroužky 
v rámci školní družiny naši učitelé. 

Významnou akcí školního roku byl projekt výstavby in-line dráhy a víceúčelového 
sportoviště v areálu starého prostoru školy pro sportování. Stavba začala v jarních měsících a 
byla dokončena koncem května. Naši žáci mohli in-line dráhu i hřiště vyzkoušet již v měsíci 
červnu. Pro veřejnost byl areál otevřen od 1. července 2015. Popřál bych celému areálu 
mnoho sportovních let bez zničení. Poděkování míří na vedení radnice, že se tento projekt 
podařilo realizovat. Určitě zkvalitní sportovní vyžití nejen žákům naší školy, ale i široké 
veřejnosti. 

Koncem školního roku začala rekonstrukce výdejového okénka ve školní jídelně. Práce 
probíhaly ještě o prázdninách 2015. Výsledek práce hodnotím velmi pozitivně a věřím, že se 
žákům v rekonstruované jídelně bude líbit.  

 O prázdninách 2015 se konala ještě rekonstrukce další větve wc v pavilonu C. Práce se 
stihly ukončit včas a tak se můžeme těšit na zahájení nového školního roku 2015-2016. 
  
 

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 
 1 – osvědčení 

o specializačním studiu 
VP 

VŠ 

školní metodik prevence 1 - - - VŠ 

 
 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  - - - - - - - - - 

školní speciální pedagog  0,318 speciální pedagogika VŠ 

 

8.1.2  Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let a více/z toho důchodci 

výchovný poradce (Bi) - - - 1 0 / 0 

školní metodik 
prevence (Skalníková) 

1 - - - - - - 

školní psycholog - - - - - - - - - 

školní speciální 
pedagog (Zezulková) 

1 - - - - - - 

 

 
8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
výchovný poradce: metodická setkání výchovných poradců, Seminář k pilotnímu testování 
školní metodik prevence: metodická setkání školních metodiků prevence, Práce s třídním 

kolektivem 
školní psycholog: - - - 
školní speciální pedagog: - - - 
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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 2., 5., 6. 3 

vývojová porucha učení 3., 4., 5., 7., 8., 9. 16 

lehké mentální postižení 2., 4. 2 

těžká porucha dorozumívání 1. 1 

těžké poruchy chování 6. 1 

vady řeči středně těžké 1. 1 

Celkem  24 

 

8.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

- - - - - - - - - 

celkem - - - - - - 
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2014/2015 

 

Škola:    ZŠ Brno, Pavlovská 16    

Školní metodik prevence:  Mgr. Markéta Skalníková 

Počet žáků celkem:    369 (1. st. 274,  2. st. 95) 

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, in-line dráha a nové hřiště) 
- škola nabízí možnost využití volného času dětí zapojením do kroužků organizovaných školou a 

spolupracujícími organizacemi 
 
Co se podařilo:  
- výrazně snížit počet neomluvených hodin 
- eliminovat případy kouření ve škole a v bezprostředním okolí školy 
- spolupráce s PPP, SVP, MP, Policií ČR 
- realizace preventivních programů: 4. ročník Netiketa (bezpečná práce s internetem), 5., 8., 9. ročník 

Vandalismus, v 1. třídách Kočičí zahrada (na rozvoj sociálních dovedností) 
- spolupráce členů školního poradenského pracoviště 
- vedení dokumentace 
 
Co se nedaří:  
Úplné odstranění problematiky: 
- v některých třídách zcela  vyřešit vztahové problémy mezi dětmi 
- pomoc rodičů při řešení záškoláctví – často dodatečně absenci omluví 
- spolupráce s některými rodiči – nepřipouští odpovědnost za chování dětí, nedůslednost 
- vulgarismy 

 

Mgr. Lumír Sedláček 
ředitel školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školská rada schválila Výroční zprávu na svém jednání dne: 
 
Předseda školské rady:  
 


