V Brně dne 24. 9. 2013
Zápis
z 23. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného
dne 10. 9. 2013 od 16.00 hod. na ZŠ Pavlovská 16, Brno
Přítomni: Jiří Zorník,Mgr. Martin Mikš, Miroslav Kopál, Petra Zmeková, Mgr. Eva Kašparová, RNDr.
Zora Harmatová, Pavel Císarík
Nepřítomni: PhDr. Petr Hruška, MBA.
Omluveni: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
Host: Mgr. Lumír Sedláček – ředitel ZŠ
Jednání zahájila a dále řídila Eva Kašparová.
Program:
1. Změna příjmení,
2. Školní řád a pravidla pro hodnocení,
3. Výroční zpráva 2013/2014,
4. Změny v ŠVP od 1. 9. 2013,
5. Další jednání školské rady,
6. Ostatní.
Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 7)
k bodu 1/
Eva Kašparová seznámila členy rady se změnou svého příjmení.
Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 7)
k bodu 2/
Zástupkyně ředitele Eva Kašparová seznámila členy ŠR se změnami ve školním řádu:
- slovo „respektovat“ bylo nahrazeno slovem „plnit“ a „dodržovat“ v části Žák je povinen,
Chování v odborných učebnách
- slovo „učitelé“ bylo nahrazeno slovem „pracovníci“ v částech Žák je povinen, Podmínky
zajištění bezpečnosti
- bylo doplněno „chodit vhodně a čistě oblečený“ v části Žák je povinen
- bylo doplněno poučení pro návštěvy: „Bez nahlášení nevstupuje dál do školy, čeká ve
vestibulu školy u vrátnice.“ v Příloze č. 1.
- V bodě 4 byla doplněna informace: „Škola oznamuje na sociální odbor žáky s absencí nad 150
hodin.“ Na návrh pana Mikše doplněna věta o upřesnění: „pokud nejde o dlouhodobou absenci
ze zdravotních důvodů.“
- V příloze č. 3 byl v části Opravné zkoušky upřesněn postup v případě, že se žák ke zkoušce
nemůže dostavit: „Nemůže-li se žák dostavit ze závažných důvodů, umožní mu ředitel školy
na základě písemné žádosti zákonných zástupců vykonání opravných zkoušek do 15. září.“
- V příloze č. 4, části 2. byly upraveny platby za školní družinu:
Úplata ve ŠD je stanovena ředitelem školy, činí 150,– Kč měsíčně. Částku je nutné
uhradit z účtu:
- buď jednorázově na celý školní rok k 30. 9. (1 500,– Kč)
- nebo ve dvou splátkách nejpozději k 30. 9. a 28. 2. (750,– Kč za pololetí)
- Byl aktualizován Minimální preventivní program (viz příloha).

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.
Schváleno všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 7)
k bodu 3/
Pan Sedláček s paní Kašparovou postupně popsali závěry uvedené ve Výroční zprávě ZŠ Brno,
Pavlovská 16. Dotazy k ní nebyly žádné.
Schváleno všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 7)
k bodu 4/
Školní vzdělávací program byl přepracován v bodech, se kterými byla školská rada seznámena již na
minulém jednání. S konkrétní podobou změn seznámila členy rady Eva Kašparová:
s. 4–5: změny v označení některých částí (novela MŠMT)
s. 6: zrušena část 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (novela MŠMT)
s. 18–21: změny v důsledku změn předmětů (vnitřní změny školy)
s. 22–24: změny v důsledku změn předmětů a dotací hodin (vnitřní změny školy)
s. 26, 56: změny v důsledku změn dotací hodin Čj (vnitřní změny školy)
s. 72–74: zrušen předmět Dramatická výchova (vnitřní změny školy)
s. 75: změny v důsledku změn dotací hodin Aj (vnitřní změny školy)
s. 77–91: změny v důsledku úprav obsahu Aj (novela MŠMT)
s. 93–98: změny v důsledku úprav obsahu Nj (novela MŠMT)
s. 99: změny v důsledku změn dotací hodin M (vnitřní změny školy)
s. 109–122: změny v důsledku úprav obsahu M (novela MŠMT a vnitřní změny školy)
s. 130, 132, 133: změny v důsledku úprav obsahu Prv (novela MŠMT)
s. 136: změny v důsledku změn dotací hodin Přv (vnitřní změny školy)
s. 139–140: změny v důsledku úprav obsahu Přv (novela MŠMT)
s. 144, 146, 147: změny v důsledku úprav obsahu Vl (novela MŠMT)
s. 167: změny v důsledku změn dotací hodin Př (vnitřní změny školy)

s. 187: změny v důsledku změn dotací hodin Z (vnitřní změny školy)
s. 208–216: změny v důsledku úprav obsahu Vo (novela MŠMT)
s. 217–224: zrušen předmět Osobnostní a sociální výchova (vnitřní změny školy)
s. 290–294: změny v důsledku úprav obsahu Vz (novela MŠMT)
s. 295–298: změny v označení částí, zrušena část 6.2 Autoevaluace školy (novela MŠMT)
Podrobně viz příloha.
Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 7)
k bodu 5/
Bylo společně dohodnuto, že další jednání Školské rady proběhne v úterý 1. 10. 2013 v 16.00 hodin,
podklady pro radu (návrh rozpočtu) budou rozeslány e-mailem.
Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 7)
k bodu 6/
a.) Pan Kopál si prošel výroční zprávy od školního roku 2009/2010 a pozastavil se nad
klesajícími počty žáků 2. stupně a nadnesl otázku důvodu tohoto stavu. Pan Mikš uvedl vlastní
zkušenost, kdy jeho dcera po přestupu na jinou základní školu byla v učivu pozadu ve více
předmětech. Dále uvedl, že se také doslechne různé „zaručené“ informace kolující po
Kohoutovicích. Pan Sedláček sdělil, že se problémem již delší dobu zabývá a vedl ho mimo
jiné ke změně ŠVP. Pan Mikš i Kopál se zasadili o větší tlak na vzdělávání, aby se děti naučily
více. Srovnání mezi školami se nabízí v městských soutěžích a srovnávacích zkouškách (v 5. a
9. ročníku). Pan Mikš a Kopál zadali řediteli školy zpracovat analýzu odchodu žáků za
posledních 5 let do květnového jednání školské rady. Pan Mikš jako další možnost zvýšení
zájmu o školu nadhodil zatraktivnění nabídky mimoškolních aktivit, výletů, zahraničních
výjezdů pro žáky.
b.) Pan Sedláček informoval o provedených akutních opravách žákovských WC. Pan Zorník
doplnil, že se počítá s většími opravami, které budou probíhat postupně (sociální zařízení,
elektřina).
c.) Pan Kopál se zeptal na čerpání peněz z různých projektů – pan Sedláček sdělil, že momentálně
škola čerpá peníze na projekt „EU peníze školám“, „Otevřené školy“ a možná již letos na
podzim se začne budovat za školou nová inline dráha včetně kompletního oplocení. Prostor to
bude veřejný, udržovaný obcí.
Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 7)
Jednání Školské rady ZŠ Pavlovská 16 bylo ukončeno v 17.30 hodin.
Ověřil: Pavel Císarík

Zapsala: Mgr. Eva Kašparová,
místopředseda Školské rady

