
Zápis 

 

z 27. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného 

dne 22. 9. 2014 od 17.00 na ZŠ Pavlovská 16, Brno 

Přítomni: Dipl. Kfm. Dalimil Ospalý,  Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., Petra Zmeková, Miroslav Kopál, 

Mgr. Lenka Halfarová, Mgr. Eva Kašparová, Pavel Císarík 

Omluveni: Mgr. Martin Mikš, Jiří Zorník 

Hosté:   Mgr. Lumír Sedláček 

Jednání zahájila a dále řídila Pavlína Mazáčová.  

 

Program:  

1. Představení nového člena školské rady  

2. Výroční zpráva ZŠ Pavlovská za školní rok 2013/2014 

3. Školní vzdělávací program – doplnění 

4. Volby do školské rady 

5. Úspěšnost přijetí žáků ZŠ Pavlovská na střední školy 

6. Jiné 

  

Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 7). 

Jednání zahájila a dále vedla Pavlína Mazáčová. 

k bodu 1/  

Pavlína Mazáčová představila novou členku školské rady – zástupce pedagogů ZŠ – zastupující 

dlouhodobě nemocnou kolegyni paní Harmatovou. Novou členkou ŠR je paní Mgr. Lenka Halfarová, 

učitelka německého jazyka a dlouholetý pedagog na ZŠ Pavlovská. Členové ŠR popřáli nové člence 

mnoho úspěchů v práci pro školskou radu.     

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 7). 

 

k bodu 2/  

Po předchozím zaslání materiálů týkajících se výroční zprávy školy členům školské rady 

k prostudování byl tento dokument podroben komentáři ze strany vedení školy. Členové školské rady 



se zajímali především o statistické údaje týkající se stavu žáků ZŠ, dále o školní stravování a školní 

družinu z hlediska kapacitní naplněnosti. Dále byla krátká diskuse vedena k tabulce pedagogů školy, 

bylo vysvětleno, čím jsou dány změny ve stavu pedagogického sboru. Také se diskutovalo o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků z hlediska aktuálnosti a potřebnosti, zdůraznila se potřeba 

podpory vzdělávání i nadále v oblasti ICT a jazyků.  Vzdělávání pedagogů v oblasti ICT bude 

pokračovat i v tomto školním roce díky projektu z výzvy MŠMT č. 51, do kterého se ZŠ Pavlovská 

rovněž zapojila.  

Krátce se vedení školy zastavilo také u úspěchů žáků, bylo projednáno i téma integrovaných žáků 

školy. 

 Výroční zpráva ZŠ Pavlovská 16 za školní rok 2013/2014 byla schválena všemi přítomnými členy 

Školské rady (přítomno 7). 

 

k bodu 3/  

Paní učitelka Halfarová podala informace o aktuálních změnách ve Školním vzdělávacím programu, 

týkajících se německého jazyka. Vysvětlila, že škola nakoupila moderní a aktuální učebnice a že učivo 

v nich je jinak řazeno, což muselo být změněno a akceptováno také ve Školním vzdělávacím 

programu.                                                                                                                                                                  

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 7). 

 

k bodu 4/  

Paní zástupkyně Kašparová oznámila členům školské rady, že ve funkci končí předsedkyně ŠR paní 

Mazáčová (zástupce rodičů žáků ZŠ) a že některým členům ŠR končí funkční období. S ohledem na 

tuto situaci se budou konat volby do školské rady. Termín voleb byl stanoven na den třídních schůzek 

na ZŠ Pavlovská, tedy na pondělí 12. 1. 2015.  

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 7). 

 

k bodu 5/  

Na žádost člena ŠR pana Ospalého byl ředitelem školy zpracován dokument týkající se úspěšnosti 

přijímání žáků ZŠ na střední školy, především žáků 9. ročníku.  K tomuto dokumentu se vedla krátká 

diskuse a vedení školy odpovědělo na dotazy týkající se typů škol, na které se žáci hlásí, jejich výběru 

a úspěšnosti žáků v dalším studiu, pokud je to vedení školy známo.  

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 7). 

 

k bodu 6/  



Diskuse byla vedena na téma interaktivní tabule v jednotlivých třídách a jejich využitelnost, dále bylo 

diskutováno, jak zpracovávat seznamy věcí do první třídy tak, aby se pořizovaly skutečně potřebné 

věci a aby to bylo vždy i na míru konkrétní paní učitelce v dané první třídě. Byla vznesena (pan Kopál) 

také otázka finanční gramotnosti a toho, jak jsou v ní žáci školy vzděláváni. Paní zástupkyně školy 

vysvětlila, jak je to s výukou nové oblasti RVP, kterou je finanční gramotnost. Dále bylo zodpovězeno 

také na otázku (pan Kopál), jestli je učebna dějepisu a zeměpisu v letošním školním roce odbornou 

učebnou, nebo kmenovou třídou. Pro letošní rok je tato učebna kmenovou třídou, protože došlo 

k navýšení počtu žáků a kapacitně bylo třeba tuto učebnu použít jako kmenovou.  

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 7). 

Jednání bylo ukončeno v 18.30 h. 

 

Zápis provedla: Pavlína Mazáčová   Zápis ověřila: Eva Kašparová 


