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Výroční zpráva 
 školní rok 2015/2016 

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 12 5 306 25,50 300 

2. stupeň 6 4 112 18,67 200 

Celkem 18 9 418 23,22 500 

   

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

1. Miroslav Kopál - předseda  
2. Michal Pokorný 
3. Petra Zmeková 
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-0228/2015 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  476 377 44 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 5 

Přepočtení na plně zaměstnané 5 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 
oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 7 203 fyz.  8/ přepoč.   6,11 210 

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 27,361 / 37 100 / 100 

z toho odborně kvalifikovaných  26,028 / 35 95,13 / 94,59 

 
2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2  
  

2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:  5  
  

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 6 
 
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 15 
 

2.2 Věkové složení učitelů  
Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 13 

36-50 let 2 13 

51 a více 1 6 

Zaměstnanci důchodového věku nepobírající 
důchod 

0 1 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 3 

Celkem 4 33 

Rodičovská dovolená 0 2 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících 
pracovníků školy  

 

Typ kurzu Počet 
zúčastněných 
pracovníků 

Pedagogika, psychologie  

Cizí jazyky 8 

Umění, estetika 3 

Speciální pedagogika, SVPU 4 

Informatika, PC, SIPVZ  

Společenské vědy 1 

Legislativa, řízení, ekonomie 3 

Sport, TV, turistika  

Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 3 

Alternativní pedagogika  
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Přírodní vědy 14 

Technické vědy  

Český jazyk a literatura 1 

Zdravotnictví, BOZP, PO 19 

Dopravní výchova 1 

Jiné 3 

Celkem 55 

 

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. 82 81 1   

2. 42 42    

3. 68 55 13   

4. 57 42 15   

5. 57 42 15   

Celkem za I. stupeň 306 262 44 0 0 

6. 45 16 28 1 1 

7. 34 7 26 1 1 

8. 14 4 9 1 1 

9. 19 3 16   

Celkem za II. stupeň 112 30 79 3 3 

Celkem za školu 418 292 123 3 3 

 

Pozn.: 
* další 2 žáci jsou vzděláváni podle § 38, letos nebyli přezkoušeni 
 
 

3.2 Snížený stupeň z chování:  

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0,24 

3 0 0 

 
 

3.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  13 

průměr na jednoho žáka: 0,03 
 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:  

 Ročník Počet žáků 

mimořádně nadaní žáci --- --- 
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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 0 12 3 16 3 

 
 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 19 56 

nižší ročník/5. ročník 12 / 3 44 

Celkem 34 100 

 

 
3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 14 
Důvody: 6 – stěhování, 2 – změna péče o dítě, 1 – volba ZŠ s třídou zaměřenou na CJ, 
1 – škola s více kroužky v ŠD, 1 – škola blíže bydliště, 1 – neshody se spolužáky, 2 – 
důvody neuvedeny 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 19 
Důvody: 6 – stěhování, 4 – změna školy, 4 – matematická třída, 1 – převedení ze SŠ 
na ZŠ, 1 – pobyt v ČR, 1 – potíže se spolužákem 

 

 

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 
 
V době od 7. do 30. 9. 2015 proběhla v naší organizaci Veřejnosprávní kontrola na místě ve 
smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Vedením kontroly 
byla pověřena Ing. Jitka Králová, vedoucí finančního odboru ÚMČMB Brno – Kohoutovice. 
Kontrolu provedli na základě smlouvy o spolupráci v oblasti finanční kontroly uzavřené dle 
§269 odst. 2 obchodního zákoníku ze dne 1. 11. 2004 a dodatku č. 11 ze dne 4. 2. 2015 a 
Pověření č. 1/15 ze dne 7. 9. 2015 pracovníci firmy AUDIT-DANĚ, spol. s r.o., IČ: 64510727. 
Ing. Pavel Chmelík, Ing. Ilona Divišová, pod vedením Ing. Pavly Dvořákové. 
Jejím 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 
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byl vydán Příkaz ředitele školy – nápravné opatření na odstranění nedostatků zjištěných při 
veřejnosprávní kontrole za 1. pololetí roku 2015.  
Závěr kontroly: V ZŠ Pavlovská je zaveden velmi dobře fungující vnitřní kontrolní systém. 
Kontrola bývá zpravidla pečlivě dokumentována a přikládána k jednotlivým účetním 
dokladům. Při kontrole byla identifikována možná rizika v souvislosti s vyúčtováním 
pracovních cest. 
 
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. 2015. Ukončení auditu 
bylo 18. 4. 2016. 
Výrok auditora: „Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý 
obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Základní škola Brno, Pavlovská 16, k 31. 12. 2015 
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu 
s českými účetními předpisy.“ 
 
Na základě pověření vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města 
Brna, č. j. MMB/0211853/2016 k provedení následné kontroly, které bylo vydáno podle § 4 
odst. 2) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, provedla kontrolní skupina ve 
složení: Mgr. Hana Treuová (vedoucí EO OŠMT MMB) a Bc. Monika Maryšlerová (rozpočtář 
EO OŠMT MMB), následnou kontrolu se zaměřením na výsledek průběžné kontroly 
provedené z úrovně Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v roce 2015 u Základní 
školy Brno, Pavlovská 16 a prověření odstranění zjištění při hospodaření s finančními 
prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb a to zejména v souvislosti s dodržováním 
platné legislativy a včasným a přesným zaznamenáváním prováděných operací 
v příslušných evidencích. Kontrola byla zahájena 31. 5. 2016 a ukončena dne 31. 5. 2016 
předložením dokladů o čerpání finančních prostředků z fondu kulturních a sociálních 
potřeb. Shrnutí kontroly: Na základě následné metodické kontroly provedené pracovnicemi 
OŠMT MMB, která byla zaměřena na odstranění zjištění z průběžné kontroly správnosti 
hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v roce 2015 v souvislosti 
s dodržováním platné legislativy bylo zjištěno, že veškerá zjištění byla následně odstraněna a 
„Pravidla pro čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb“ jsou v souladu s platnou 
legislativou. 
 
Následná veřejnosprávní kontrola Úřadu práce České republiky – Krajská pobočka v Brně: 
„Kontrola u příjemce veřejné finanční podpory – Spis. Zn. 66708-16-BM, č. j. 486551/16/BM“ 
byla provedena na základě ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci 
Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Brně (Ladislava Štroblíková, vedoucí 
kontrolní skupiny, 1188573925 a Ing. Libor Navrátil, člen kontrolní skupiny, 1257795704) ve 
dnech 15. 6. 2016 až 22. 6. 2016, v režimu zákona o finanční kontrole a zákona č. 255/2012 
Sb., o kontrole (kontrolní řád). 
Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP (spolufinancováno z ESF). 
Závěr kontroly: Kontrolou nebylo zjištěno porušení ustanovení Dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BMA-VVN-
11/2015 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 ze dne 24. 3. 2015 a dodatku č. 1 k dohodě ze 
dne 27. 10. 2015. Vzhledem k tomu, že následnou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, 
lhůta pro odstranění nedostatků se nestanovuje.  
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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  11 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné (přijetí k základnímu vzdělávání §46) 64 0 

Jiné (přestup žáka §49 odst. 1, převedení žáka do 
odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2) 

19 0 

 

 

 

6.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   
 

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  1. 9 2015 – 30. 6. 2016 

Operační program  OP VK 

ZŠ a) jako žadatel  
      b) jako partner  

jako partner 

Celková výše dotace  143 000,- Kč  

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  

Pojďme se dotknout ICT CZ.1.07/1.3.00/51.0016 

Délka trvání projektu  od 31. 10. 2014 do 26. 9. 2015 

Operační program  OP VK 

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. 

  



 8 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

EU Brno, Pavlovská CZ.1.07/1.1.00/56.0009 

Délka trvání projektu  1. 7. 2015 – 31. 12. 2015 

Operační program  OP VK 

ZŠ a) jako žadatel  
      b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  707 967,- Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské smlouvy, datum  

 

Stručný popis projektu  

Zaměření projektu: zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, 

zlepšení jazykových kompetencí učitelů, podpora výuky anglického 

jazyka a zlepšení jazykových znalostí a dovedností žáků a prohloubení 

jejich znalostí o Velké Británii 

 

 

 

6.1 Další údaje o škole 
 

6.1.1 Kroužky při ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky* 1 / - / - / - / -  * 17 / - / - / - / - 

Informatika, PC - - - - - - 

Náboženství 3 32 

Přírodní vědy - - - - - - 

Společenské vědy - - - - - - 

Sport, TV, turistika 2 38 

Technické vědy - - - - - - 

Umělecké obory 2 32 

Zdravotní, speciální pedagogika 1 3 

Jiné 1 7 

* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

 
 
 

6.1.2 Školy v přírodě 

třída počet žáků místo termín 

IV. B 27 Bělá pod Pradědem 3.6.–10. 6. 2016 

celkem  27 --- --- 
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6.1.3 Lyžařský výcvikový kurz 

třída počet žáků místo termín 

1.-5. ročník 38 Filipovice 22.1.-26.1.2016 

6.–9. ročník 29 Červená voda 29. 1.–5. 2. 2016 

celkem 67 --- --- 

 
 

6.1.4 Účast žáků školy v soutěžích 
 
1. Matematické soutěže: 
 

název kolo ročník počet žáků umístění 

Klokan 

školní 2.–3. 93 1postupující řešitel 

školní 4.-5. 112 5 postupujících řešitelů 
školní 6.–7. 58 3postupující řešitelé 
školní 8.–9. 32 2 postupující řešitelé 

Logická olympiáda 
školní 2.–5. 28 1 postupující řešitel 
školní 6.–9. 35  
městské 2.–5. 1  

Miniolympiáda 
školní 4. 55 3 postupující řešitelé 
městské 4. 3  

 
Matematická 
olympiáda 
 

školní 5. 16 11 postupujících řešitelů 
městské 5. 10 4. m., 2x 6. m., 7. m, 10. m. 
školní 6. 19 10 
městské 6. 10 3. m.,5. m.,6. m.,3x7. m.,2x 8. m. 
školní 7. 11 4 postupující řešitelé 
městské 7. 3 10. a 13. m. 

Pythagoriáda 

školní 5. 25 4 postupující řešitelé 
městské 5. 3 4., 5. a 6. m. řešitelů 
školní 6. 35 6 postupujících řešitelů 
městské 6. 10 3., 5., 6., 3x 7. a 8. m. 
školní 7. 11 4 postupující řešitelé 
městské 7. 3 10. a 13. m. 

Mateso 
školní 5. 28 6 úspěšných řešitelů 
městské 5. 4 2. a 4. m. 

Sudoku školní 5.–9. 64 6 postupujících řešitelů 
Vánoční sudoku městské 5.-9. 6  2., 4., 5., 6., 7. a 8.m 
Sudoku družstev městské 8.-9. 3 3. m. 
 

2. Přírodovědné soutěže: 
název kolo ročník počet žáků umístění 

Biologická olympiáda 
školní 6.–9. 20 4 postupující 

městské 6.-9. 1 4. m 

Mladý chemik 
1. kolo 9. 19 3 postupující řešitelé 
2. kolo 9. 2  

Přírodovědný klokan školní 8.-9. 27  
 

3. Sportovní soutěže: 

název kolo ročník počet žáků umístění 
Atletický trojboj meziškolní 3.–5. 12 2. a 3. m. 
Basketbal okresní 8.-9. 8 3. m. 
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název kolo ročník počet žáků umístění 

BBM  

1.–9. 52  
1.–9. 48  
1.–9. 50  
1.–9. 12 8. m 

Florbal 
SBOŠ 4.–5. 11 3. m. 
SBOŠ 6.–9. 9  

Futsal 
 6.-9. 9 1. m. 
 6.-9. 9  

Florbal novoměstský t.  4.-5. 11  
Plavání SBOŠ 3. 6  
Plavání SBOŠ 4.-5. 6  

Šplh 
obvodní 3.-5. 18  
obvodní 6.–9. 12 1 postupující, 1. m. 
městské 7. 1 3. m. 

Vybíjená 
obvodní 4.–5. 13 1. m. 
městské 4.–5. 11 2. m. 
krajské 4. 13  

 

4. Soutěž v anglickém jazyce: 

název kolo ročník počet žáků umístění 

English Jungle 
školní 1.–5. 100 3 postupující žáci 

městské 1.–5. 2 4. m. 
Into the Wild  6.-8. 11  
 
 

 

6.1.5 Aktivity ve vzdělávání a výchově 

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

Aquapark kohoutovie 
Bongo 
BVV 
Bystrouška 
Divadlo B. Polívky 
Divadlo Radost 
Dopravní hřiště Riviéra 
Jezírko Soběšice 
Jump Park 
Jungle Park 
Kino 
Kluziště 
Kociánka 
Kostel u Kapucínů 
Koupaliště Riviéra 
Loděnice Jundrov 
Lužánky 
Mahenova knihovna Kohoutovice 
MHD Brno 
Obora, Lesy ČR 
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Otevřená zahrada 
Permonium Oslavany 
Planetárium, Mobilní planetárium 
PC Sládkova 
Policie ČR, Městská policie 
Podzemí v Jihlavě 
Sjezdovka Olešnice 
SŠ Zdravotnická 
SVČ Legáto 
Technické muzeum 
VIDA 
Zahradnictví Čtyřlístek 
ZOO Brno 
ZOO Jihlava 
exkurze (památky Brna, Moravský Kras) 
výstavy (Galerie Vaňkovka, Anthropos, Letohrádek Mitrovských) 
přednášky (život včel) 
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 

c. Celoškolní a třídní projekty 

- Pavlovské sólo (1. stupeň) 
- Brno (4. roč.) 
- Malované čtení (9. roč.) 
- Karel IV. (3. a 6. roč.) 
- Sportovní dny 
- Stop smajlík (s Policií ČR) 
- Čarodky 

- EDISON - rozvoj angličtiny, multikulturního povědomí, získávání znalostí o různých 

zemí světa (1.–9. ročník) 
 

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

- Pasování prvňáčků 
- Vánoční dílničky 
- Vánoční radovánky 
- Dny otevřených dveří 
- Karneval 
- Divadelní dny 
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7.0 Zhodnocení a závěr 

 Školní rok 2015-2016 jsme zahájili s 12 třídami prvního stupně a 6 třídami druhého stupně. 
Pro zkvalitnění vztahů žáků, zejména v nových kolektivech, jsme připravili v září pro žáky 
6. ročníku adaptační pobyt. Žáci i učitelé se mohli poznat i v jiných situacích než jen ve 
školních lavicích. Adaptační pobyt přispěl k tomu, aby si žáci vypěstovali návyky tolerance, 
respektování jeden druhého a společného žití.  
V tomto školním roce jsme opět otevřeli v šestém ročníku třídu s rozšířenou výukou 
matematiky. Otevření matematické třídy a výsledky, kterých žáci v průběhu školního roku 
dosahovali, nás upevnilo v rozhodování o otevření matematické třídy i v dalších letech.   
Velkou prioritou byla výuka anglického jazyka. V prvním ročníku jsme nabídli žákům opět 
nadstandardní výuku i možnost přihlásit se do anglické družiny. Podporu výuky angličtiny 
zažili i žáci druhého stupně. V měsíci březnu jsme se již tradičně zúčastnili projektu 
EDISON. Na škole jsme přivítali studenty z Austrálie, Indonésie, Kyrgyzstánu, Německa, 
Tchaj-wanu a Turecka. Naši žáci si tak mohli ověřit svoje znalosti angličtiny v komunikaci se 
studenty z mnoha zemí světa. 
Celý školní rok se také nesl ve znamení posílení sportovní činnosti. Snahou bylo zapojit do 
sportování co nejvíce žáků. Ve spolupráci se Základní školou Chalabalova jsme uskutečnili 3 
sportovní projekty „Sportovní dny“.  Cíl, aby v jednom okamžiku sportovalo co nejvíce 
žáků, se nám podařilo naplnit. Ve spolupráci s cyklistickým oddílem Tatranu Kohoutovice si 
mohlo na konci školního roku vyzkoušet mnoho žáků cyklistické zápolení. Velké zkvalitnění 
sportování na naší škole přineslo zprovoznění  
In-line dráhy a sportoviště uvnitř dráhy. Celý sportovní areál je maximálně využíván školou 
i veřejností. 
V průběhu celého školního roku jsme nezapomínali na podporu našich tradičních akcí, které 
mnohdy přinášejí žákům i rodičům oddych, relaxaci, zábavu, ale i poučení. Při akcích se 
zapojovali aktivně učitelé, vychovatelky i asistenti pedagogů. 
Ve školním stravování se nám podařilo upevnit nadstandardní  dietní stravování. Kuchařky 
získaly další cenné zkušenosti a dovednosti v přípravě speciálních pokrmů.  
V roce 2015-2016 se nám podařilo zrekonstruovat další větev toalet v pavilonu C. Další 
investice šly i do vybavenosti školy. Postupně jsme začali obnovovat nábytek do tříd, 
zejména na prvním stupni. Velkou investicí byla obnova učebny informatiky novým 
nábytkem a instalace OS Windows 10. Dále jsme investovali do nového serveru. Tyto 
investice by měly výrazně zkvalitnit i výuku informatiky. 
Velkým problémem budovy zůstává stav střešní krytiny. Lokální opravy vstupních komínků 
bohužel nevedly k úplnému odstranění problému zatékání do prostor školy. Tento problém 
přetrvává a do budoucna je pro nás oprava střechy velkou prioritou. 
Jsem přesvědčen, že pedagogický sbor pracující na škole, dokáže i do budoucna udržet 
kvalitu výuky, že se nám bude dařit vychovávat k toleranci, spravedlnosti, slušnosti i 
k pokoře,  že kvalitní stravování žáků bude v nabídce i nadále a že ve spolupráci se 
zřizovatelem najdeme prostředky k nutným opravám školy. 

 
  

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 
   specializační studium 

pro VP 
VŠ 

školní metodik prevence 
2 

1 – specializační 
studium pro ŠMP 

VŠ 
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 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 - - - 1 0 / 0 

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 výchovných poradců, Konference k plánovaným změnám 

v legislativě 
školní metodik prevence: metodická setkání školních metodiků prevence 

       školní speciální pedagog: Žák s mentálním postižením ve škole běžného typu 
 

 

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., 3., 4., 6., 7. 5 

vývojová porucha učení 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 20 

lehké mentální postižení 3., 5. 2 

těžká porucha dorozumívání 2. 1 

těžké poruchy chování 7. 1 

vady řeči středně těžké 2. 1 

tělesné postižení středně těžké 7. 1 

Celkem  31 

 

8.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

- - - - - - - - - 

celkem - - - - - - 
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2015/2016 

 

Škola:    ZŠ Brno, Pavlovská 16    

Školní metodik prevence:  Mgr. Markéta Skalníková, Mgr. Ivana Binková 

Počet žáků celkem:    418 (1. st. 306,  2. st. 112) 

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 dalšími organizacemi (PPP, SVP, MP, OSPOD, Policie ČR, Centrum pro prevenci) 
- realizace preventivních programů: 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. ročník, programy zaměřené na budování 

dobrých vztahů mezi dětmi 
- spolupráce členů školního poradenského pracoviště 
- vedení dokumentace 
 
Co se nedaří:  

Úplné odstranění problematiky: 
- pomoc rodičů při řešení záškoláctví – často dodatečně absenci omluví 
- spolupráce s některými rodiči – nepřipouští odpovědnost za chování dětí, nedůslednost, pozdní 

omlouvání absence 
 

 

 

Mgr. Lumír Sedláček 
ředitel školy 

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


