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Výroční zpráva 

 školní rok 2016/2017 
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 5 294 24,50 300 

2. stupeň 8 4 154 19,25 200 

Celkem 20 9 448 22,40 500 

   

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

1. Miroslav Kopál - předseda do ledna 2017, nový nebyl k 31. 8. 2017 zvolen 
2. Petra Forýtková 
3. Petra Koudelková 
4. Robert Čechman 
5. Pavel Císarík 
6. Eva Kašparová 
7. Petr Hruška 
8. Karel Aujeský 
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  471 395 39 37 

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. 2017  

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 7 192 fyz.  8/ přepoč.   6,07 210 

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 28,00 / 29 100 / 100 

z toho odborně kvalifikovaných  27,00 / 28 96,43 / 96,55 

 
2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1 
  

2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 4 
  

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 4  
 
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 9 
 

2.2 Věkové složení učitelů  
Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 9 

36-50 let 3 12 

51 a více 1 3 

Zaměstnanci důchodového věku nepobírající 
důchod 

0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 4 25 

Rodičovská dovolená 0 2 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících 
pracovníků školy  

Typ kurzu Počet 
zúčastněných 
pracovníků 

Pedagogika, psychologie 7 

Cizí jazyky 5 

Umění, estetika 5 

Speciální pedagogika, SVPU 3 

Informatika, PC, SIPVZ 1 

Společenské vědy 2 

Legislativa, řízení, ekonomie 2 

Sport, TV, turistika 3 

Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 1 

Přírodní vědy 13 

Český jazyk a literatura 5 

Zdravotnictví, BOZP, PO 28 

Jiné 2 

Celkem 77 
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2.4 Asistenti pedagoga  
Počet celkem (přepočtený/fyzický):   2,725 /6 

 
 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků  

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo  Neprospělo  Opakuje 

1. 49 49 0 0 0 

2. 81 80 1 0 0 

3. 43 35 8 0 0 

4. 65 47 18 0 0 

5. 56 41 15 0 0 

Celkem za I. stupeň 294 252 42 0 0 

6. 59 33 26 0 0 

7. 46 13 30 2 1 

8. 36 8 25 2 1 

9. 13 5 8 0 0 

Celkem za II. stupeň 154 59 89 4 2 

Celkem za školu 448 311 131 4 2 

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 3 0,67 

3 1 0,22 

 
 

3.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  39 

průměr na jednoho žáka: 0,087 
 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:  

 Ročník Počet žáků 

mimořádně nadaní žáci --- --- 

 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4-leté 
studium 

6-leté 
studium 

8-leté 
studium 

  

Počty přijatých žáků 1 3 10 10 2 
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3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 13 50 

nižší ročník/5. ročník 3 / 10 11,5/38,5 

Celkem 26 100 

 

 
3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 10 
Důvody: 4 – stěhování, 1 – změna péče o dítě,  1 - třída pro děti s SVP, 4 – důvody 
neuvedeny 

 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 28 
Důvody: 8 – stěhování, 7 – změna školy, 10 – matematická třída, 1  - návrat z pobytu v DD, 1 
– změna kolektivu, 1 – přestup z méně náročné školy  

 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 
Ve dnech 4. 1. – 5. 1. 2017 proběhla kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 
2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb. o 
kontrole (kontrolní řád). Kontrolní zjištění: 
1. Kontrola školního řádu podle ustanovení § 30 odst. 3 školského zákona, ve znění 

účinném v kontrolovaném období. 
Ředitel školy vydal pro základní školu Školní řád s účinností od 1. září 2016. 
Prokazatelným způsobem s ním seznámil učitele na jednání pedagogické rady dne 26. 
srpna 2016. Pedagogická pracovnice, přijatá do pracovního poměru dne 12. prosince 2016, 
nebyla prokazatelným způsobem seznámena se školním řádem. 
Zákonné zástupce žáků informoval o jeho vydání a obsahu na třídních schůzkách, které 
proběhly dne 5. září 2016 (pro I. třídu dne 1. září 2016). 
Bylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu. 

2. Kontrola evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu podle § 29 odst. 3 školského 
zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. 
Analýzou záznamů v Knize úrazů ze dne 1. září 2016 (dále „kniha úrazů“) bylo zjištěno, 
že úraz jistého žáka škola zaevidovala. Kontrolou bylo zjištěno, že škola uvedla k výše 
uvedenému úrazu údaje stanovené § 1 odst. 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů 
dětí, žáků a studentů, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále „vyhláška č. 
64/2005 Sb.), s výjimkou údaje podle písm. e) výše uvedeného ustanovení, tj. zda a kým 
byl úraz ošetřen. 
Dále bylo zjištěno, že důsledkem úrazu byla nepřítomnost žáka ve škole zasahující 
alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů. Na základě této skutečnosti škola 
vyhotovila Záznam o úrazu, a to na formuláři podle vyhláškou stanoveného vzoru, který 
zaslala stanoveným orgánům. Škola postupovala při vyhotovení a zasílání záznamu o 
úrazu podle § 2 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb. 
Záznam o úrazu neuvádí, zda škola podala bez zbytečného odkladu hlášení o úrazu 
nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci, tj. zda postupovala podle § 3 odst. 1 vyhlášky 
č. 64/2005 Sb. Škola ani jiným způsobem neprokázala, že tuto povinnost splnila 
v souladu s výše citovaným ustanovením. 
Bylo zjištěno porušení ustanovení § 1 odst. 2 písm. e) a ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 
64/2005 Sb., a tím i porušení ustanovení § 29 odst. 3 školského zákona. 
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4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 
Na základě kontrolního zjištění ze dne 4. 1.–5. 1. 2017 bylo provedeno opatření, aby 
všichni nově příchozí zaměstnanci v průběhu školního roku byli prokazatelným 
způsobem seznámeni se Školním řádem. Nově bude součástí poučení BOZP a PO také 
prokazatelné seznámení se Školním řádem. 
Dále na pedagogické poradě ze dne 22. 12. 2016 zaznělo důrazné poučení všech 
pedagogických pracovníků ohledně ohlašování úrazů žáků zákonným zástupcům bez 
ohledu na subjektivní posouzení těchto úrazů. Telefonicky ohlašovat zákonným 
zástupcům se budou všechny, tedy i lehké úrazy žáků.  

 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 
 

Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole 
 
V době od 14. 9. do 3. 10. 2016 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. 12 ze dne 10. 
2. 2016 a Pověření č. 2/16/ZŠ ze dne 7. 9. 2016 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 hospodaření s veřejnými prostředky v rámci 
těchto oblastí: 1. kontrola provedení nápravných opatření uložených v rámci veřejnosprávní 
kontroly v roce 2015, 2. ověření účinnosti řídící kontroly, 3. prověření vzorku ze všech 
operací ve zvoleném časovém intervalu, 4. kontrola účtování o zásobách ZŠ, 5. kontrola 
informovanosti zřizovatele o přijatých darech, 6. prověření finančních toků na bankovních 
účtech a v pokladně (kontrola vybraných převodů peněžních prostředků, úhrad faktur a 
odvodů mezd na správné účty).  Na základě zprávy o výsledku kontroly byl vydán Příkaz 
ředitele školy – nápravné opatření na odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní 
kontrole za 1. pololetí roku 2016.  
Závěr kontroly: V ZŠ Pavlovská je zaveden fungující vnitřní kontrolní systém. Kontrola bývá 
zpravidla pečlivě dokumentována a přikládána k jednotlivým účetním dokladům. 
 
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. 2016. Ukončení auditu 
bylo 11. 4. 2017. 
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. 2016 
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu 
s českými účetními předpisy.“ 
 
Na základě usnesení 1168/62-17 písm. b) RMČ Brno-Kohoutovice ze dne 22. 3. 2017 byla 
provedena kontrola evidence majetku a činnosti likvidační komise ZŠ Brno, Pavlovská, p. o. 
Datum zahájení kontroly: 29. 3. 2017. Datum ukončení kontroly: 11. 4. 2017. Kontrolu 
provedla kontrolní skupina ve složení: Ing. Bc. Alena Skácelová, Ph. D., Jana Pospíšilová, 
Mgr. Martin Láník. Závěr kontrolní skupiny:  Kontrolní skupina konstatuje, že při evidenci 
majetku a jeho následném vyřazování bylo porušeno ust. 4.6 písm. c) přílohy č. 2 Zásad, 
které zní: „Realizaci rozhodnutí rady městské části zajišťuje ředitel/ka organizace, výnosy 
z fyzické likvidace a prodeje majetku jsou příjmem příspěvkové organizace“. Ze strany 
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zástupců ZŠ došlo k pochybení, protože před rozhodnutím RMČ Brno-Kohoutovice o 
vyřazení majetku, byl tento majetek fyzicky zlikvidován nebo odvezen k provedení 
posouzení technického stavu a nebyl vrácen zpět na ZŠ. Do doby schválení vyřazení majetku 
v RMČ Brno-Kohoutovice je také nutno tento majetek evidovat v inventurních soupisech. 
Kontrolní skupina konstatuje, že z majetku, který je určen k vyřazení a fyzické likvidaci, 
nelze zhotovovat majetek, který je dále ZŠ užíván a není veden v evidenci majetku. 
Kontrolní skupina konstatuje, že zjištěné nesrovnalosti v datech pořízení mezi návrhem na 
vyřazení majetku ze dne 14. 11. 2016 a návrhem na vyřazení majetku ze dne 27. 2. 2017 byly 
ZŠ zdůvodněny a údaje uvedené v návrhu na vyřazení majetku ze dne 27. 2. 2017 odpovídají 
evidenci majetku vedenou ZŠ ke dni 11. 4. 2017. Kontrolní skupina konstatuje, že data 
pořízení u majetku vedeného v evidenci v PC odpovídají datům pořízení majetku, který je 
veden na kartách majetku. Kontrolní skupina doporučuje zástupcům ZŠ pořízení programu 
pro evidenci majetku např. EMA od firmy GORDIC. Vedení majetku v programu Microsoft 
Excel se jeví jako nevyhovující, proto došlo k uvedení rozdílných roků pořízení majetku 
v návrzích na vyřazení majetku ze dne 14. 11. 2016 a ze dne 27. 2. 2017. 
Na základě kontrolní zjištění byla provedena nápravná opatření. 
 
Dne 7. 3. 2017 byla provedena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR kontrola plateb 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného 
za období 1. 11. 2013 – 31. 1. 2017. Kontrola byla provedena dne 7. 3. 2017. Kontrolu provedly 
pracovnice VZP ČR Hana Hemzová a Hana Slámová.  Kontrolou byl zjištěn přeplatek 
pojistného ve výši 14 266,- Kč, který byl vrácen na účet na ZŠ. Nedostatky nebyly zjištěny. 
 
 

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  15 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné (přijetí k základnímu vzdělávání §46) 47 0 

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

28 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. 2016–30. 6. 2017 

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 
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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  

ZŠ Brno Pavlovská 22 OP VVV 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001993 

Délka trvání projektu  1. 9. 2016–31. 8. 2018 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  
      b) jako partner  

jako žadatel 

Celková výše dotace  1 103 832,00 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské smlouvy, datum  

11. 5. 2016 

Stručný popis projektu  

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního 
asistenta a školního speciálního pedagoga, osobnostně profesní 
rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou 
gramotnost, matematickou gramotnost, cizí jazyky a inkluzi a 
tandemovou výuku. 

  

 

6.1 Další údaje o škole 
 

6.1.1 Kroužky při ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky* 2/ - / - / - / -  * 30 / - / - / - / - 

Informatika, PC - - - - - - 

Náboženství 3 33 

Přírodní vědy 1 14 

Společenské vědy - - - - - - 

Sport, TV, turistika 4 63 

Technické vědy - - - - - - 

Umělecké obory 2 26 

Zdravotní, speciální pedagogika - - - - - - 

Jiné 1 12 

* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

 

6.1.2 Školy v přírodě 

třída počet žáků místo termín 

V. B 29 Bělá pod Pradědem 2. 6. – 9. 6. 2017 

celkem  29 --- --- 
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6.1.3 Lyžařský výcvikový kurz 

třída počet žáků místo termín 

2. - 5. ročník 37 Červená voda 3. 2. – 8. 2. 2017 

7. ročník 38 Žďárský potok 25. 2. - 4. 3. 2017 

celkem 75 --- --- 

 
 

6.1.4 Účast žáků školy v soutěžích 
 
1. Matematické soutěže: 
 

název kolo ročník počet žáků umístění 

Klokan 

školní 2.–3. 102 nepostupuje se  

školní 4.-5. 109 nepostupuje se 
školní 6.–7. 97 nepostupuje se, 1 úspěšný řešitel 
školní 8.–9. 47 nepostupuje se 

Logická olympiáda 

školní 1. 1  
školní 2.–5. 48 1 postupující řešitel 
školní 6.–9. 55 2 postupující řešitelé 
městské 2.–5. 1  
městské 6.-9. 2  

Miniolympiáda 
školní 4. 59 3 postupující řešitelé 
městské 4. 7 7 postupujících 

 
Matematická 
olympiáda 
 

školní 6. 24 6 postupujících řešitelů 
městské 6. 6 7. m., 9. m. 
školní 7. 19 4 postupující řešitelé 
městské 7. 4 7. m., 10. m. 
školní 8. 18 7 postupujících řešitelů 
městské 8. 7 7. m. 

Pythagoriáda 

školní 5. 34 10 
městské 5. 10 3., 2x 4., 6.m 
školní 6. 42 5 
městské 6. 5 4., 5., 6. místo 
školní 7. 12 3 
městské 7. 3 nepostupuje se 
školní 8. 12 1 
městské 8. 1 nepostupuje se 

Mateso 
školní 5. 48 16 úspěšných řešitelů 
městské 5. 8 3; 2.m., 7.m., 9.m. 

Sudoku školní 5.–9. 82 6 postupujících řešitelů 
Vánoční sudoku městské 5.-9. 8  1.m. 

Sudoku družstev 
městské 5.-9. 3 2. m., 
krajské 5.-9. 3 4.m. 

MaSo městské 7.-8. 12 nepostupuje se 
 

2. Přírodovědné soutěže: 
název kolo ročník počet žáků umístění 

Přírodovědný klokan školní 8.-9. 28 nepostupuje se 
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3. Sportovní soutěže: 

název kolo ročník počet žáků umístění 
Basketbal  8.-9. 9 5. m. 

BBM  

1.–9. 48  
1.–9. 42  
1.–9. 54  
1.–9. 36  

Florbal 
turnaj 

škol 

4.–5. 8 2. m. 
6.–7. 10 2. m. 
4.–5. 12 5. m. 
6.–7. 12 7. m. 

Futsal  6.-9. 11 nepostupuje se 

Plavání  
3. 8 nepostupuje se 

4.-5. 8 nepostupuje se 

Šplh 
obvodní 3.-5. 18 3. m. 
obvodní 6.–9. 12  
městské 3.-5. 4  

Vybíjená 
obvodní 4.–5. 13 1. m. 
městské 4.–5. 12 2. m. 
krajské 4.-5. 13 7. m., nepostupuje se 

 

4. Soutěž v anglickém jazyce: 

název kolo ročník počet žáků umístění 

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

městské 1.–5. 3 2., 4., 6. m. 

Konverzační soutěž 
školní 7.-9. 13 2 postupující žáci 

městské 7. 1 nepostupuje se 
 

 

6.1.5 Aktivity ve vzdělávání a výchově 

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

Aquapark Kohoutovice 
Bongo 
BVV 
Bystrouška 
Cirkus Legrando 
Divadlo B. Polívky 
Divadlo Radost 
Dopravní hřiště Riviéra 
Hvězdárna  
Jeden svět (filmový festival) 
Jezírko Soběšice 
Jump Park 
Jungle Park 
Kino 
Kluziště 
Kociánka 
Koupaliště Riviéra 
Legato 
Loděnice Jundrov 
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Lužánky 
Mahenova knihovna Kohoutovice 
MHD Brno 
Obora, Lesy ČR 
Osvětim, památník holocaustu 
Otevřená zahrada 
Permonium Oslavany 
Planetárium, Mobilní planetárium 
PC Sládkova 
Policie ČR, Městská policie 
Podzemí v Jihlavě 
Technické muzeum 
VIDA 
ZOO Brno 
exkurze (památky Brna, Velká Morava) 
výstavy (Galerie Vaňkovka, Anthropos, Letohrádek Mitrovských) 
přednášky (život včel) 
Zdravá5 
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 

- Brno (4. roč.) 
- Malované čtení (9. roč.) 
- Karel IV. (3. a 6. roč.) 
- Sportovní dny 
- Stop smajlík (s Policií ČR) 
- Čarodějnice 

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

zemích světa (1.–9. Roč.) 
- Zdravá5 (zásady zdravého stravování) 
- Velikonoce 
- Přespolní běh 
- Cyklistické závody 
- Poznávací a jazykový výjezd do Vídně 
- Empík (dopravní výchova) 
- Divadelní dny  

 

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

 

- Pasování prvňáčků 
- Vánoční dílničky 
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- Vánoční zvonění 
- Vánoční radovánky 
- Dny otevřených dveří 
- Karneval 
- Divadelní dny 
- Vystoupení na radnici 
- Manéž 

 

7.0 Zhodnocení a závěr 

 Ve školním roce 2016-2017 byl, počet žáků zapsaných ve škole 448, z toho bylo 294 žáků na 
první stupni a 154 žáků na druhém stupni. Kromě kmenových tříd probíhala výuka také 
v odborných učebnách chemie, fyziky, hudebny, informatiky, výtvarné výchovy, jazykových 
učebnách, tělocvičnách a v dílnách. 
Opětovně jsme kladli důraz na to, aby žáci zažívali příznivé klima ve třídách i ve škole. 
Zejména jsme se zaměřovali na nové žáky, nové kolektivy, tedy žáky 1. a 6. ročníku.  
V šestém ročníku jsme již tradičně nabídli žákům možnost výuky ve třídě s rozšířenou 
výukou matematiky. Jazykovou výuku, kterou zajišťujeme od 1. do 9. ročníku výukou 
anglického jazyka a od 7. ročníku výukou druhého cizího jazyka – německého jazyka, jsme 
podpořili během školního roku akcemi, které motivovali žáky k výuce jazyků. Projekt 
EDISON patřil k těm velmi úspěšným projektům. Naši žáci mohli opět prověřit své znalosti 
angličtiny při komunikaci se studenty z různých zemí světa.  
Díky plánovaným sportovním projektům se mohli všichni žáci školy po dobu celého 
školního roku zapojovat do sportovních akcí, které pozitivně působily na zvyšování fyzické 
kondice žáků. Ke sportování jsme využívali tělocvičny i sportovní areál za školou. 
Celý školní rok se vyučující snažili podpořit výuku výukovými akcemi, které jsme pořádali 
ve škole nebo ve výukových centrech i mimo školu.  
Tradiční akce patřily neodmyslitelně k atmosféře, která vytváří právě pozitivní klima celé 
školy. Jsem rád, že právě tradiční akce, které doplňují výuku, nechybí v našem portfoliu. 
V oblasti stravování se nám nevyhýbaly nemoci. To mělo za následek, že jsme nemohli po 
celou dobu školního roku zajistit nabídku ze dvou jídel. 
O hlavních prázdninách se nám podařilo uskutečnit opravu střešní krytiny a rekonstrukci 
elektroinstalace v pavilonu A0 a A1. Prováděla se rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu. 
Po dobu rekonstrukce byla škola odpojena od internetu, tedy i od telefonu.  S velkým 
nasazení všech pracovníků školy jsme připravili vše k zahájení školního roku 2017-2018 ve 
stanoveném termínu a v požadované kvalitě. Velké poděkování si zaslouží všichni 
zaměstnanci 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 
1 

specializační studium 
pro VP 

VŠ 

 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  - - - - - - - - - 

školní speciální pedagog  0,5 speciální pedagogika VŠ 
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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, Tvorba PLPP 
 

 

 

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 2016/2017 

 

Škola:    ZŠ Brno, Pavlovská 16    

Školní metodik prevence:  Mgr. Ivana Binková 

Počet žáků celkem:    448 (1. st 294., 2. st. 154) 

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 
- spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SVP, MP, OSPOD, Policie ČR, Centrum pro prevenci) 
- realizace preventivních programů: ve 2., 3., 4., 6., 7. ročníku, 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 
 

 

V Brně dne 14. 9. 2017 

Mgr. Lumír Sedláček 
ředitel školy 

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


