
Zápis 

 

z 32. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného 

dne 14. 6. 2016 od 16.30 hod. na ZŠ Pavlovská 16, Brno 

Přítomni: prof. RNDR. Jiří Spousta, Ph.D., Lenka Vejrostová, Miroslav Kopál, Michal Pokorný, Petra 

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

Hosté: Renata Kolomazníková 

 

Omluven: PhDr. Petr Hruška, MBA 

 

Jednání zahájil a vedl Miroslav Kopál. 

 

Program:  

1. Projednání hospodaření školy za rok 2015 

2. Plány pro školní rok 2016/2017 

3. Různé 

 

k bodu 1/  

Předseda ŠR Miroslav Kopál zahájil jednání a vyzval ekonomku školy Renatu Kolomazníkovou o 

seznámení s hospodařením školy za rok 2015. V této souvislosti představila ekonomka dva 

dokumenty: Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2015 a Účetní závěrku, která již byla schválena 

RMČ.  Pozastavila se nad výdělkem školy, který činil 344 000 Kč, tedy téměř o 100 000 více než 

v předešlém roce, a to především díky doplňkové činnosti. Tyto peníze byly přesunuty do rezervního 

fondu školy a budou se z něj financovat opravy PVC ve třídách, doplnění (nákup) nábytku do nově 

vzniklých tříd. Miroslav Kopál vznesl dotaz k prvnímu neinvestičnímu příspěvku na provoz, zdali přešla 

základní škola do vlastní správy. Paní Kolomazníková odpověděla, že ano.  

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy ŠR (přítomno 8). 

k bodu 2/  

Zástupkyně ředitele Eva Kašparová seznámila ŠR s plány na příští školní rok. Bude více tříd: 12 na 

prvním a 8 na druhém stupni (tedy o dvě více než letos). Nárůst dětí je způsoben převážně příchodem 

dětí z jiných základních škol po neúspěšných přijímacích zkouškách na gymnázia. Byl poměrně vysoký 

zájem o matematickou třídu. V příštím šestém ročníku budou tři třídy. Kmenová třída se tak stane 

z odborné učebny přírodopisu, bude uvolněna ještě jedna třída, která sloužila k pronájmu ZUŠ 

P. Křížkovského, ta bude přesunuta do učebny výtvarné výchovy. V souvislosti s vyšším počtem žáků 

je nutno také rozšířit učitelský sbor a reorganizovat vedení školy. Stávající vedení od září doplní Mgr. 

Ivana Binková jako nová zástupkyně. Kompetence obou zástupců budou zaměřeny na celou školu, 

tedy ne jak je obvykle zvykem – na 1. a 2. stupeň. Do učitelského sboru pak přijdou 3 noví učitelé, 

paní učitelka na přírodopis a matematiku, pan učitel na tělesnou výchovu a německý jazyk a vrací se 



paní učitelka Mgr. Aldina Logara, která u nás vyučovala anglický jazyk. Také odchází paní učitelka 

Mgr. Monika Kellerová, již nahradí nová paní učitelka. 

Dále má škola v plánu zúčastnit se projektu Zjednodušené šablony 1, bude podána žádost, jakmile 

bude výzva vyvěšena. Z finančního hlediska bychom mohli z projektu posílit o speciálního pedagoga, 

jelikož máme 30 dětí s individuálním vzdělávacím plánem. Nadále budeme pokračovat 

v matematických třídách. Naopak nevíme, jestli na škole udržíme anglickou školní družinu, to se 

ukáže podle zájmu.  

Školní družina bude mít 7 oddělení, zdá se tedy, že pokryjeme všechny žádosti, stávající kapacita činí 

210 míst.  

O prázdninách proběhne oprava WC – u školky, jídelny a u kanceláří školy. Dále se budou postupně 

vyměňovat rozvaděče elektřiny, opravovat podlaha (chodba v pavilonu A1). Máme v úmyslu také 

investovat do opravy telefonu ve školní družině, ovšem zatím nevíme, kdy a kolik to bude stát. 

Paní Vejrostová vznesla dotaz, jestli z důvodu oprav WC budeme schopni začít výuku od 1. 9. 2016. 

Paní Kašparová odpověděla, že zatím nevíme. Pokud se informace o změně nástupu do školy 

neobjeví na stránkách do 30. 6., budeme nastupovat 1. 9. 

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

k bodu 3/  

Paní Vejrostová se zeptala, jaká je situace s šikanou na naší škole a zejména ve třídě, v níž se řešil 

problém v loňském roce, kdy byla podána stížnost na ČŠI a závěr z jejího šetření byl, že jsme 

nepodnikli všechny možnosti, zejména nebyla vyhledána pomoc jiného zařízení. Paní Kašparová 

odvětila, že v souvislosti s tím byla posílena prevence proti výskytu šikany ve třídách a každý kolektiv 

se musel v letošním roce účastnit speciálního preventivního programu. Nicméně ne vždy plní tyto 

specializované programy svůj účel. Odborníci často neodhalili nic nového a neporadili, jak 

s kolektivem pracovat. Také jeden problémový žák byl poslán k odborníkům na pobyt se speciálním 

nápravným programem, avšak vrátil se zpět s tím, že má chování v normě. Nadále se bude sledovat, 

jak se nyní bude chovat. Paní Kašparová si povzdechla nad tím, že experty nejvíce zajímají 

administrativní záležitosti, kolektiv je často zas až tolik nezajímá. Tyto administrativní záležitosti se 

nyní snažíme zlepšit. Pan Spousta zmínil, že na problémové žáky nejvíce ze všeho zabírá individuální 

přístup (poukázal na své zkušenosti s mládeží při výuce plavání). 

Pan Kopál se zeptal paní Vejrostové, jestli při investicích musí každá etapa projít zvláštním výběrovým 

řízením. Paní Vejrostová odpověděla, že patrně ano, že to nejspíše vyžaduje Zákon o veřejných 

zakázkách. 

Pan Spousta na závěr poděkoval za organizaci Sportovního dne, který překonal všechna očekávání.  

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

 

Jednání bylo ukončeno v 17.30 h. 

Zápis provedl: Pavel Císarík   Zápis ověřila: Eva Kašparová 


