
V Brně dne 6. září 2011 
 

Zápis 
ze 17. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného dne 6. 9. 2011 

 od 16.30 hod. na ZŠ Pavlovská 16, Brno 
 
 
Přítomni: Jiří Zorník, Mgr. Martin Mikš, Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., Jana Kocourková, 
Petra Zmeková, Mgr. Ivana Binková, Mgr. Eva Orlovská 
Omluveni: Pavel Císarík,  PhDr. Petr Hruška, MBA. 
 
Hosté: Mgr. Lumír Sedláček – ředitel ZŠ Pavlovská 16, Brno 
             
 
Jednání zahájila a dále řídila Pavlína Mazáčová. 
 
Program: 
 
1. Výroční zpráva 2010/2011 
2. Školní řád 2011/2012 
3. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – aktualizace od 1. 9. 2011 
4. Diskuze 
 

Hlasování o programu:  schváleno jednomyslně (přítomno 7) 
 
k bodu 1/ 
 

Výroční zprávu prezentovala Eva Orlovská, ředitel školy pan Sedláček doplnil. Pan 
Zorník se dotazoval  na zapojení školy do Sítě brněnských otevřených škol – pan ředitel 
potvrdil loňskou činnost popsanou ve výroční zprávě a nastínil pokračování i v letošním roce 
(pořádání společných meziškolních akcí apod.). Z toho projektu škola získává finance na 
aktivity, kterých se účastní žáci, učitelé, rodiče a široká veřejnost. 

 
Schválena jednomyslně (přítomno 7) 

 
k bodu 2/ 
 

Školní řád prezentovala Eva Orlovská. Změnilo se: 
- v části Povinnosti žáka zařazeno nově:  

- Udržovat v pořádku a mít řádně vyplněnou žákovskou knížku. 

- v části Mobilní telefony a jiné cennosti zařazeno nově:  
- Žáci nesmí používat internet v telefonu ani PC k připojování k sociálním sítím a 

chatům.  

- Žáci používají volný internet v souladu se slušným a přátelským chováním. 
- v části Hodnocení chování a činnosti žáků zařazeno nově:  

- Při neplnění školních povinností nebo porušování pravidel uděluje třídní učitel 
výchovná opatření v souladu s vnitřními směrnicemi školy a školským zákonem.  

- Škola pořizuje v souvislosti s dokumentací své činnosti obrazové snímky a 
obrazové a zvukové záznamy. V rámci prezentace své činnosti je přiměřeným 



způsobem zveřejňuje zejména na svých internetových stránkách. Jedná se 
nejčastěji o fotografie žáků pořízené při výuce, při sportovních, kulturních a 
zotavovacích akcích, školních výletech apod. 

- v části Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jejich ochrany před 
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  
zařazeno nově:  

- Pokud rodič zjistí, že se u jeho dítěte vyskytly projevy onemocnění nebo vši, je 
rodič povinen situaci řešit a neposílat dítě do školy. 

- V případě potřeby využívá škola služby odborných pracovníků pedagogicko-
psychologických poraden, středisek výchovné péče (preventivní programy, 
programy zaměřené na mapování sociálního klimatu aj.). 

- v příloze č. 1: Technicko–organizační část zařazeno nově:  
- V době přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mají žáci 

možnost se pod dozorem zdržovat na vyhrazeném místě ve školní budově (vestibul 
školy, herní klub). Žákům nelze v tuto dobu bránit v odchodu ze školní budovy a 
pokud tak učiní, škola nenese odpovědnost za zajištění jejich bezpečnosti a 
ochrany zdraví. O tom své dítě dostatečně poučí zákonný zástupce a dohodne 
s ním pravidla odchodu ze školy i chování mimo školní budovu.  

- v příloze č. 4: Řád školní družiny zařazeno nově: 
Žáci odchází ze ŠD (samostatně nebo v doprovodu) 

- po obědě (vychovatelky jednotlivých oddělení upřesní na začátku školního roku) 
- ve 14.00 hod. 
- po 15. hodině v půlhodinových intervalech 

- v příloze č. 5 Provozní řád školní jídelny při ZŠ Brno, Pavlovská 16, aktualizovány 
ceny obědů. 
 
Schváleno jednomyslně (přítomno 7) 

 
k bodu 3/ 

Školní vzdělávací program prezentovala Eva Orlovská.  Školní vzdělávací program 
(dále ŠVP) je na škole 5 let, učební plán byl podle vyhodnocených potřeb modifikován. 
Změnila se dotace hodin fyziky – v 7. ročníku místo jedné hodiny budou hodiny dvě, a to na 
úkor pracovních činností, které v tomto ročníku učeny nebudou. Podle Rámcového 
vzdělávacího programu mají být na 2. stupni celkem 3 hodiny pracovních činností, což škola 
splňuje (po 1 hodině v 6., 8. a 9. ročníku). Další změny nastaly uvnitř přírodopisu, kde došlo 
k meziročníkovým přesunům a zrušení učiva, které je vyučováno v rámci zeměpisu a 
globálních problémů. Tímto přesunem nedošlo k žádné redukci hodin učiva. Poslední úpravou 
bylo vložení nového volitelného předmětu Logické hry (v Příloze ŠVP). 

 
Vzato na vědomí (přítomno 7) 

 
k bodu 4/ 

Diskuze 
- Další termín školské rady společně domluven na 4. 10. 2011 v 16.30 hodin 

Pozvánka bude zaslána e-mailem, v příloze návrh rozpočtu, přehled o dopadu 
DPH). 

- Pan Zorník informoval o projektu rekonstrukce prostor za školou („in-line dráha“), 
který se proti původnímu plánu obměnil. 



- Pan Zorník a pan ředitel Sedláček informovali o proběhlých výběrových řízení na 
pokrytí školy wifi systémem, nákupu notebooků, interaktivních tabulí (projekt EU 
peníze školám) 

- Rekonstrukce tukové jímky proběhla v srpnu, práce jsou téměř hotovy. 
- Obec získala dotaci ze st. rozpočtu (cca 1,7 mil. Kč) – jde o projekt na revitalizaci 

prostor před školou, práce začnou v polovině září, z toho důvodu bude postupně 
podle probíhajích prací řešen bezpečný vstup do školy. 

- Spolupráce s mateřskou školou Safirka je výborná – nově mají vybudováno hřiště 
před budovou, školku bude možné navštívit na Dni otevřených dveří. Pan Zorník 
konstatoval, že i přes toto rozšíření služeb stále nejsou v Kouhoutovicích všichni 
zájemci o mateřskou školku uspokojeni. Na škole dále funguje Maceška – 
zajišťuje dopolední hlídání dětí v prostorách školní družiny. 

- Škola se stala plátcem DPH – především díky příjmu ze školní jídelny (cizí 
strávníci). Jedinou hrozbou se zdá navýšení cen obědů pro zaměstance školy. Pan 
Mikš požádal ředitele školy o připravení přehledu, na co vše to bude mít dopad, na 
příští školskou radu. Největší komplikace bude mít náporem práce ekonom. 

- Na střeše školy přibyly antény T-Mobile – jde o pronájem. 
- Základní umělecká škola P. Křížkovského na škole úspěšně pokračuje. Hudební 

sekce by ráda prezentovala svou činnost v prostorách školy i úřadu městské části. 
- Stav žáků je 339 (vloni 338), počet 1. tříd – tři (19, 19, 18), 6. tříd – dvě (18, 18). 
- Závěrem poděkoval pan ředitel Sedláček zástupcům zřizovatele za vstřícnost 

z obce, především za prázdninová výběrová řízení. 
 
Vzato na vědomí (přítomno 7) 
 

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin. 
 
 
Zapsala: Mgr. Eva Orlovská 

 Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., v.r.   
          předsedkyně ŠR 


