
  V Brně dne 9. 5. 2013 
Zápis 

 
z 22. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného 

dne 7. 5. 2013 od 16.00 hod. na ZŠ Pavlovská 16, Brno 

 
Přítomni: Jiří Zorník,Mgr. Martin Mikš, PhDr. Petr Hruška, MBA., Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.,  
Miroslav Kopál, Petra Zmeková, Mgr. Eva Orlovská, RNDr. Zora Harmatová, Pavel Císarík 
Host: Mgr. Lumír Sedláček – ředitel ZŠ  
 
Jednání zahájila a dále řídila Pavlína Mazáčová.  
 
Program:  

1. Představení nového člena ŠR zvoleného za zákonné zástupce, 
2. Změny v ŠVP od 1. 9. 2013 (reakce mj. na změny v RVP ZV), 
3. Školní družina – navýšení poplatku za školní družinu od 1. 9. 2013, kapacita družiny a 

předběžný zájem o družinu ve školním roce 2013/14, 
4. Financování plavání žáků, 
5. Předběžný odhad stavu žáků pro školní rok 2013/14, počty tříd, slučování v některých 

ročnících, 
6. Změny v plánu činnosti Školské rady ZŠ Pavlovská 16 
7. Ostatní.  

 
Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 9) 

k bodu 1/ 

Pavlína Mazáčová představila nového člena Školské rady pana Miroslava Kopála, zvoleného za 

zákonné zástupce. Popřála mu, aby byl platným členem ŠR.  

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 9) 

k bodu 2/ 

Zástupkyně ředitele Eva Orlovská seznámila členy ŠR se změnami ve ŠVP od 1. 9. 2013, které jsou 

jednak reakcí na aktualizovaný RVP ZV, jednak reakcí na aktualizaci vzdělávací koncepce školy 

s ohledem na poptávku rodičů po zvýšení objemu výuky stěžejních předmětů M, Č. Je zrušen 

samostatný předmět Dramatická výchova na 1. stupni ZŠ, obsah učiva rozprostřen do ostatních 

vhodných předmětů především humanitního zaměření. Zbylé volné hodiny budou posíleny 

v předmětech přírodovědných, v M a Č. Viz příloha č. 1 zápisu. V reakci na potřeby žáků i školy 

budou od nového školního roku 2013/14 rozděleny skupiny předmětech M, Aj podle úrovně žáků. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 9) 

k bodu 3/ 

Pan ředitel Sedláček, zastupující nepřítomnou paní ekonomku, seznámil členy ŠR rady se záměrem 

vedení školy zvýšit poplatek za školní družinu z dosavadních 80,- na 150,- / měsíčně. Záměr 

zdůvodnil zvýšenými náklady v různých aspektech.  

Na žádost ředitele se k záměru vyjádřili v diskusi členové školské rady P. Zmeková P. Mazáčová, P. 

Hruška, M. Mikš a J. Zorník. Všichni záměr podpořili. Pan Mikš požádal vedení školy o předložení 



přesného vyčíslení nákladů na jednoho žáka ve družině, aby byla zajištěna transparentnost jednak vůči 

zřizovateli, jednak vůči rodičům. Ředitel školy přislíbil vytvořit a předat podklady v nejkratší době. 

Členové školské rady za zřizovatele školy požádali vedení školy, aby veškeré materiály, o nichž je 

třeba ve ŠR jednat, posílala emailem v předstihu alespoň jeden týden.  

Dále ředitel seznámil členy školské rady s tím, že kapacita družiny je v současné době naplněna. 

Z důvodu zvýšeného zájmu o družinu byla v posledním roce navýšena na konečný počet 180 žáků. 

Kontrola z hygieny navýšení schválila, ale další navyšování počtu ve stávajícím prostoru družiny už 

není možné především z hygienických důvodů.  Pro školní rok 2013/14 budou vytvořena kritéria, na 

základě kterých budou do družiny děti přijímány, protože v současné době je přihlášených dětí více, 

než je kapacita družiny. Budou upřednostněny děti 1. až 3. třídy.   

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 9) 

k bodu 4/ 

Pan ředitel otevřel problém financování plavání pro následující školní rok, především pro období leden 

až červen 2014. Platba za kurz v kohoutovickém aquaparku, u firmy Kometa, je pokryta z 50 %. 

Celkové náklady na kurzy činí 100 tisíc Kč, příspěvek škole byl dán ve výši 50 tisíc Kč. Z těchto 

peněz je financována pouze samotná výuka, dopravu si hradí žáci sami. Výuka jedné lekce jednoho 

žáka stojí 45 Kč.   

P. Mikš požádal vedení školy o podklady k celé kauze. Zástupci zřizovatele ve školské radě se v 

diskusi předběžně vyjádřili souhlasně k finanční pomoci škole. Požádali ředitele školy, aby podklady 

s žádostí o dofinancování plavání byly ÚMČ Kohoutovice zaslány co nejdříve, nejpozději do 15. 

května 2013.   

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 9) 

k bodu 5/ 

Pan ředitel Sedláček seznámil ŠR s předběžnými počty žáků v jednotlivých třídách a promluvil o 

nutnosti sloučit některé třídy v rámci ročníků na 1. a také 2. stupni, na 1. stupni vytvořit ze tří tříd dvě 

třídy o cca 28-30 žácích – od 1. září 2013. Vyslovil především ekonomické důvody vedoucí k těmto 

změnám. Seznámil členy ŠR s aktuálně ne zcela utěšenou situací mezi rodiči, s peticí rodičů proti 

konkrétním krokům slučování a se záměry rodičů podat stížnosti na ÚMČ, MMB a ČŠI. Členové 

školské rady se k tématu vyslovili, slučování nepovažují za obecně dobré, především kvůli zvýšenému 

počtu dětí ve třídě, ale vyjádřili se jednomyslně, že vzhledem k hospodářské situaci a nedostatku 

financí je třeba tuto změnu akceptovat (p. Zorník, p. Mikš a p. Hruška). Pan Zorník a paní Mazáčová 

poprosili vedení školy, aby smířlivě, otevřeně a s jasným uvedením důvodů vysvětlili situaci rodičům 

a aby slučování proběhlo citlivě a nebyly přetrhány přátelské vztahy v již utvořených kolektivech.  

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 9) 

k bodu 6/ 

Pavlína Mazáčová předložila členům ŠR návrh na změnu v plánu činnosti ŠR. Návrh obsahoval 

zrušení bodu č. 6 v plánu – „ŠR se vyjadřuje k rozboru hospodaření školy.“ Zrušení bodu je 

v součinnosti s novelizovaným Školským zákonem. Členové školské rady vzali na vědomí.  



Zrušením bodu č. 6 v plánu odpadla povinnost školské rady konat pravidelná květnová jednání. 

V diskusi k bodu se vyjádřil J. Zorník s návrhem zachovat jarní termín jednání školské rady s ohledem 

na potřebu projednat případné finanční záležitosti daného období roku. Právě květnový termín je 

důležitý proto, že na něm mohou být případné změny – snížení či zvýšení položek hospodaření oproti 

plánu – diskutovány se zástupci zřizovatele a navrhovány v dostatečném předstihu.  Členové ŠR se 

jednoznačně vyslovili souhlasně k návrhu pana Zorníka.  

Pan Zorník požádal vedení školy, aby materiály o hospodaření školy zasílala ekonomkaZŠ na ÚMČ 

pravidelně čtvrtletně, aby bylo včas registrováno případné dofinancování  hospodaření školy.  

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 9) 

k bodu 7/ 

a.) Pan Zorník a pan Sedláček seznámili členy ŠR s tím, že v prostoru školy jsou sociální zařízení 

v pavilonech C, D ve špatném stavu, oprava bude provedena nejpozději do konce letních 

prázdnin 2013.    

b.) Pan Zorník informoval o nové koncepci rozvoje školství v Kohoutovicích na další pětileté 

období, kterou má v kompetenci a již je třeba předložit v září 2013 Zastupitelstvu ÚMČ 

Kohoutovice.  Pan Zorník požádal ředitele školy o to, aby mu včas poskytl informace týkající 

se vize a priorit ZŠ Pavlovská 16 na následujících pět let. Pan ředitel uvítal výzvu a přislíbil 

poskytnutí podkladů. 

c.) Pan Kopál v diskusi otevřel otázku úrovně vzdělávání na 2. stupni ZŠ. Dále se pan Kopál ještě 

vrátil k tématu zrušení dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ. Vyjádřil se k uchování 

dramatického vzdělávání jako něčeho, co odlišuje ZŠ Pavlovská od jiných nečitelných škol. P. 

Mazáčová vyslovila totéž stanovisko a připomněla, že by bylo dobré posilovat estetické 

zaměření školy například spoluprací ZŠ s pobočkou ZUŠ Pavla Křížkovského, která 

v prostorách ZŠ už dva roky funguje a má dobré výsledky – viz krásná a často obměňovaná 

výstava prací výtvarného oboru ve vestibulu školy nebo pěkné koncerty ve vestibulu. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 9) 

Jednání Školské rady ZŠ Pavlovská 16 bylo ukončeno v 18.00 hodin.  

 

         Zapsala Pavlína Mazáčová, 

 předsedkyně Školské rady 

   


