
Zápis 

 

z 33. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného 

dne 13. 9. 2016 od 16.30 hod. na ZŠ Pavlovská 16, Brno 

Přítomni: Lenka Vejrostová, Ing. Karel Aujeský, Miroslav Kopál, Petra Zmeková, Mgr. Eva Kašparová, 

Mgr. Robert Čechman, Pavel Císarík 

Hosté: Mgr. Lumír Sedláček 

Jednání zahájil a dále řídil Miroslav Kopál. 

 

Program:  

1. Školská rada – aktualizace plánu práce 

2. Školní řád – drobné aktualizace 

3. Výroční zpráva ZŠ Pavlovská za školní rok 2015/2016 

4. Školní vzdělávací program – aktualizace dodatkem 

5. Různé 

 

Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 7)  

k bodu 1/  

Aktualizace pravomocí žákovského parlamentu ve vztahu ke Školské radě – žáci nyní mohou podávat 

žádost k projednání, případně jinak komunikovat se Školskou radou. Přidáváme bod do stanov 

u činností Školské rady. 

Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 7) 

 

k bodu 2/  

Zástupkyně ředitele Mgr. Eva Kašparová informovala o drobných aktualizacích ve školním řádu školy, 

konkrétně se jedná o bod týkající se používání mobilních telefonů ve výuce. Mobilní telefony musí být 

při výuce vypnuté a umístěny v aktovkách, školních brašnách apod. 

Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 7) 

 

k bodu 3/  

Ředitel školy představil Výroční zprávu školy. Upozornil na kontroly provedené v minulém školním 

roce (strana 5, bod 4.3). Žádná ze čtyř kontrol nenašla žádné nedostatky ve fungování školy. Pan 

Sedláček také vyzdvihl několik bodů, které se v minulých letech osvědčily. V loňském roce byly 



zavedeny adaptační programy pro 6. ročníky. Setkalo se to s úspěchem, a proto budou tyto programy 

pokračovat i v dalších letech. Od pátého ročníku máme dělené hodiny podle výkonnosti 

v matematice a anglickém jazyce, od šestého ročníku máme potom zavedeny matematické třídy. Zdá 

se, že tento způsob organizace výuky je lákavý i pro žáky z jiných škol, kteří se nám do těchto tříd 

hlásí. 

Pan Sedláček také zmínil úspěch některých projektů a akcí ve škole (Projekt Edison, sportovní 

činnosti) a promluvil o stavebních pracích, které proběhly přes prázdniny (rekonstrukce větve toalet 

v pavilonu C, oprava střešní krytiny). 

Hlasování o Výroční zprávě: schválena jednomyslně (přítomno 7)   

 

k bodu 4/  

Paní Kašparová hovořila o aktualizaci ŠVP v souvislosti se zaváděním změn v inkluzivním vzdělávání. 

Objevuje se zejména nová terminologie (podpůrná opatření). Z ŠVP školní družiny byly vyřazeny 

některé aktivity a nahrazeny novými.  

Hlasování o dodatcích: schváleno jednomyslně (přítomno 7) 

 

k bodu 3/  

Ing. Aujeský informoval o jedné paní bydlící na Bellově ulici, která si stěžuje na početnou skupinu 

dětí, které navštěvují hřiště u jejího domu. Údajně se jedná o děti z naší školy, které se tam pohybují 

téměř bez dozoru, a to téměř denně od 12.45 do 14.45 hod. Na to reagovala pí Kašparová slovy, že 

není možno, aby se jednalo o naše děti. Žáci školní družiny tohle hřiště nenavštěvují (vystačí si se 

sportovištěm u školy). Navíc nesedí ani čas – naše děti chodí na vycházky od 14 do 15 hodin. 

Ing. Aujeský upozornil na neudržované a špinavé školní hřiště v průběhu prázdnin. Ředitel Sedláček 

řekl, že úklid sportoviště necháváme na firmě MOP, avšak nemáme finanční prostředky na to, aby 

údržba byla častější, zvažujeme nákup tzv. fukaru pro podzimní období na úklid spadaného listí. Pro 

příští období si dáme požadavek na zvýšení rozpočtu pro údržbu. Mgr. Sedláček informoval o tom, že 

proběhly i dvě reklamace – prasklina na dráze a odumřelo asi 4 nebo 5 stromů (firma se k problému 

postavila nečestně a druhou reklamaci neuznala). Taktéž je zmíněn problém s pítkem, z nějž stále 

neteče pitná voda. Bude se volat na hygienu, aby to znovu zkontrolovali, jestli je voda už v pořádku.  

Pí Vejrostová vznesla dotaz, jestli byl skutečně zrušen kroužek Vaření. Eva Kašparová odvětila, že není 

zrušený, ale nenabízí ho družina, nýbrž jedna z našich učitelek. 

Ing. Aujeský se zeptal na problémy s šikanou, které byly na naší škole v minulosti. Pan ředitel reagoval 

tvrzením, že nám to zatím funguje dobře, osvědčily se adaptační programy. 

Paní Vejrostová se zeptala, podle jakého klíče vybíráme pronájmy a zdali některé z nich musíme 

odmítat. Ředitel potvrdil, že některé zájemce musíme skutečně odmítat. Máme stálé každoroční 

nájemce, kteří už mají svůj zavedený a osvědčený čas. Odmítali jsme především nějaké sportovní 



kluby a florbalový kroužek – bohužel není prostor pro nové zájemce. Tělocvičny jsou hodně vytížené. 

Z toho důvodu se také blíží čas, kdy bude nutné provést rozsáhlé opravy.  

Paní Vejrostová se ještě informovala, jak je to s rychlobruslením. Pan Sedláček řekl, že to má na 

starosti pan Trávníček, který bude tento kroužek mít pravidelně na dráze, ovšem nesmí blokovat 

veřejnost, která bude chtít sportoviště taktéž využít. Kroužek rychlobruslení nemůže využívat 

tělocvičnu. 

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

 

Jednání bylo ukončeno asi v 18.00 h. 

 

Zápis provedl: Pavel Císarík   Zápis ověřila: Eva Kašparová 


