
Zápis 

 

z 30. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného 

dne 15. 9. 2015 od 16.30 hod. na ZŠ Pavlovská 16, Brno 

Přítomni: Lenka Vejrostová, PhDr. Petr Hruška, MBA, Miroslav Kopál, Michal Pokorný, Petra 

Zmeková, Pavel Císarík, Mgr. Robert Čechman, Mgr. Eva Kašparová 

Omluveni: prof. RNDR. Jiří Spousta, Ph. D. 

Hosté: Mgr. Lumír Sedláček 

Jednání zahájila a dále řídila Eva Kašparová.  

 

Program:  

1. Noví členové ŠR ZŠ, volba předsedy ŠR. 

2. Výroční zpráva ZŠ Pavlovská za školní rok 2014/2015. 

3. Školní vzdělávací program – doplnění volitelného předmětu a kroužku. 

4. Školní řád – drobné aktualizace. 

5. Různé. 

 

Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 8)  

k bodu 1/  

Eva Kašparová seznámila členy s důvodem opakování volby předsedy Školské rady. Zazněly dva 

návrhy kandidátů na předsedu – pan Hruška navrhl paní Lenku Vejrostovou, paní Vejrostová 

s návrhem souhlasila; pan Pokorný navrhl pana Miroslava Kopála, pan Kopál s návrhem souhlasil. 

Členové se shodli na formě hlasování – otevřené zvednutí rukou. Nejdříve se hlasovalo o kandidátce 

paní Vejrostové – pro: 2, proti: 0, zdrželo se: 6. Následně bylo hlasováno o kandidátu panu Kopálovi – 

pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 4. Vzhledem k výsledku nebylo rozhodnuto (z přítomných nezískal ani jeden 

kandidát většinu hlasů). Návrh dalších kandidátů nezazněl žádný. Proto byla volba odložena na další 

jednání Školské rady v říjnu 2015. 

Návrh odložení volby byl vzat na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 8). 

k bodu 2/  

K výroční zprávě školy podal pan ředitel Sedláček krátký komentář. Pan Kopál vznesl dotaz na 

nápravná opatření uváděná na s. 6, pan Sedláček mu je zašle e-mailem. Dále zazněl dotaz na výsledky 

pilotního testování, zda byly zveřejněny. Pan Sedláček reagoval, že každý zapojený žák dostal 

informaci, jak dopadl. Třída se v celkovém srovnání zapojených 9. tříd pohybovala v lepším průměru. 

Výroční zpráva ZŠ Pavlovská 16 za školní rok 2014/2015 byla schválena všemi přítomnými členy 

Školské rady (přítomno 8). 



k bodu 3/  

Eva Kašparová podala informace o aktuálních změnách ve Školním vzdělávacím programu, týkajících 

se doplnění Přílohy Školního vzdělávacího programu o nový volitelný předmět Cvičení z matematiky. 

Dále byl v 1. třídě nově otevřen kroužek Pokročilé angličtiny, který je zaměřený na intenzivní 

nadstandardní podporu a rozvoj anglického jazyka. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 8). 

 

k bodu 4/  

Eva Kašparová seznámila členy ŠR se změnami ve školním řádu: 
- na s. 4 upřesnění zákazu nošení nebezpečných předmětů – doplněno zbraně i jejich makety 
- na s. 5 opravena organizace vyučovaní – 9. Hodina 15:20–16:05, doplněny prostory na čekání 

na odpolední výuku – herní klub, učebna informatiky; vstup do budovy školy – v době 7:40–
9:00 a 11:40–16:00 hlavním chodem, přes boční vhod na zazvonění před 7:40 a 9:00–11:40 

- v Příloze týkající se školní jídelny s 11–16 přibyl odkaz na novou možnost objednávání obědů 
www.strava.cz  

- Byl aktualizován Minimální preventivní program (viz příloha). 
 

Pan Hruška vznesl dotaz na platbu Školní družiny, kterou je možné provádět buď za první pololetí, 

nebo přímo za celý rok. Zajímalo ho, zda to pro paní ekonomku není moc složité. Vedení školy 

odpovědělo, že účtování plateb bylo řešeno, paní ekonomka zatím nenavrhuje změnu, platby 

rozděluje na příslušná zúčtovací období. 

Dotaz paní Zmekové na postup první pomoci při odřeninách apod., kdy pracovníci školy nesmí použít 

desinfekci, ale jen výplach vodou. Bylo shledáno, že by bylo vhodné doplnit informaci o postupu první 

pomoci ve škole do Školního řádu. 

Schváleno všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 8) 

 

k bodu 5/  

- Pan Kopál vznesl dotaz na chybějící část zábradlí před školou – pan Sedláček bude řešit 

s panem školníkem. 

- Zazněl dotaz na zajištění provozu In-line dráhy. Pan ředitel sdělil, že zatím zajišťuje sečení 

trávy pan školník, MOP vypomohl s odfoukáním listí a trávy z dráhy – práce byla placena 

školou. Dále je v řešení havárie – suchý strom spadl na plot, který tím poničil – pan ředitel to 

bude řešit se správou lesů. Nyní je In-line dráha připsána MMB, do budoucna by měla být In-

line dráha školy, přibude do rozpočtu částka na provoz a správce. Paní Vejrostová se dotázala 

na stav kvality vody (stále není pitná) – pan ředitel odpověděl, že příští týden proběhne 

protažení potrubí, dále se bude reklamovat mechanická závada na pítku. 

http://www.strava.cz/


- Pan Kopál vznesl dotaz na poslední zápis z jednání – Eva Kašparová sdělila, že z časových 

důvodů tam ještě nebyl dán. Zápis z 29. i dnešního 30. jednání bude zaslán emailem všem 

členům Školní rady. 

- Zazněla prosba do dalšího školního roku – vyvěsit na školní web v předstihu informaci o 

konkrétním čase začátku výuky v první školní den. 

 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 8). 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:30 h. 

Zápis provedla: Eva Kašparová   Zápis ověřil: Pavel Císarík 


