Zápis

z 35. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného
dne 20. 6. 2017 od 16:30 hod. na ZŠ Pavlovská 16, Brno
Přítomni: Miroslav Kopál, Petra Forýtková, Mgr. Petra Koudelková, Mgr. Eva Kašparová, Lenka
Vejrostová, PhDr. Petr Hruška, MBA
Omluveni: Mgr. Robert Čechman, Pavel Císarík
Nepřítomni: Ing. Karel Aujeský
Hosté: Mgr. Lumír Sedláček, Renata Kolomazníková
Jednání zahájila a dále řídila Mgr. Eva Kašparová.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Představení nových členů ŠR.
Volba předsedy ŠR.
Projednání finančních záležitosti daného období roku.
Projednání inspekční zprávy České školní inspekce.
Vyjádření se k návrhu aktualizace školního vzdělávacího programu (plavání, drobné změny).
Seznámení s děním na škole a s plány pro školní rok 2017/18.
Různé.

Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 6)
k bodu 1/
Eva Kašparová představila nové členy školské rady – zástupce zákonných zástupců – v lednových
volbách byli zvoleni Miroslav Kopál, Petra Forýtková, Mgr. Petra Koudelková.
k bodu 2/
Eva Kašparová seznámila členy s postupem volby předsedy Školské rady. Zazněly dva návrhy
kandidátů na předsedu – pan Hruška navrhl paní Evu Kašparovou, paní Kašparová navrhla pana
Miroslava Kopála, oba kandidáti s návrhem souhlasili. Hlasovalo se tajnou volbou, přičemž pí
Kašparová obdržela 3 hlasy a p. Kopál obdržel 3 hlasy. Vzhledem k výsledku nebylo rozhodnuto (z
přítomných nezískal ani jeden kandidát většinu hlasů). Proto byla volba odložena na další jednání
Školské rady v září 2017.
Návrh odložení volby byl vzat na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 6).
k bodu 3/
Byla předložena zpráva o hospodaření školy v roce 2016. Pan ředitel a paní Kolomazníková, ekonom
školy, prezentovali zprávu. Paní Vejrostová vznesla dotaz na Pohledávky na s. 14, paní Kolomazníková
odpověděla, že jde o …
Členové zprávu akceptovali bez námitek.

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 6)
k bodu 4/
Byl přečten protokol z Kontroly dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. D) zákona č.
561/2004 S. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ze dne 4.-5.
2017. Pan ředitel a paní Kašparová doplnili, že kontrola byla iniciována stížností zákonných zástupců
na postup při úrazu jejich dítěte ve škole. Pan ředitel přečetl nápravná opatření ke dvěma bodům –
zajištění prokazatelného poučení zaměstnanců příchozích i v průběhu školního roku a postup při
úrazu žáka. Paní Vejrostová sdělila, že k protokolu se vyjádřila školská komise s doporučením na
úpravu nápravného opatření, aby byl ke každému úrazu volán zdravotník, pan ředitel reagoval, že je
někdy těžké objektivně vyhodnotit závažnost úrazu, ale že doporučení zváží.
Členové zprávu akceptovali bez námitek.
Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 6)
k bodu 5/
Paní Kašparová představila aktualizaci Školního vzdělávacího programu v části Tělesná výchova –
úprava se týkala začlenění plavání do 2. ročníku a v části Anglického jazyka a Matematiky v odstavci,
který se popisuje rozšířenou výuku v Aj a M. Plavání bylo akceptováno bez námitek. Kolem rozšířené
výuky se rozpoutala diskuse všech přítomných členů. Výstupem je doporučení na přesnější slovní
formulaci, pro koho je rozšířená výuka určena. Dále bylo doporučeno zvážit postup
včasného informování rodičů žáků 4. ročníku o nabídce rozšířené výuky a zvážit snížení stresu z testu,
který byl letos nešťastně označen jako „rozřaďovací“.
Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 6)

k bodu 6/
Školní rok 2016/17 prezentovala Eva Kašparová. Budou otevřeny 2 první třídy o celkovém počtu 43
žáků. Aktuálně je na škole 448 žáků, z toho 1 je vzděláván v zahraničí, ve 20 třídách. Ve školním roce
2017/18 bude o 1 třídu více (odejde 1 devátá, přijdou 2 první). Proto bude 1 učebna „čajovna“
přebudována na kmenovou třídu. Počet žáků odhadujeme na 470. Pan ředitel zahájil řízení s cílem
navýšit kapacitu školy na 580 žáků. Ze školy odchází 5 pedagogických pracovníků (důchod, stěhování
mimo Brno, ukončení smlouvy dohodou). Probíhají výběrová řízení na obsazení volných míst.
Paní Kašparová v závěru stručně informovala o prospěchu žáků – u 1 je již nyní jisté opakování
ročníku, někteří budou mít opravné zkoušky. Chování žáků vedlo k intenzivnější práci v některých
třídách: byly řešeny vztahy ve třídě, vandalismus a záškoláctví.
Paní Vejrostová vznesla dotaz na úspěšnost žáků u přijímacího řízení – paní Kašparová odpověděla, že
se dostalo z pátých tříd 10 žáků, ze sedmých tříd 3 žáci a z deváté třídy 1 žák. Další informace budou
na jednání v září v souvislosti s výroční zprávou.

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 6)
k bodu 7/
Zapsaný spolek působící při ZŠ Pavlovská bude aktualizovat stanovy a v té souvislosti vznesla paní
Kašparová dotaz, zda by bylo možné zažádat zřizovatele o souhlas se sídlem spolku na adrese školy.
Pan Hruška se vyjádřil, že je běžné, že podobné spolky mají sídlo na škole, procesně je potřeba podat
žádost o souhlas do Rady MČ s připojeným vyjádřením pana ředitele.

Další jednání školské rady je předběžně stanoveno na úterý v září 2017 v 16:30 hod.

Jednání bylo ukončeno v 17:45 h.
Zápis provedla: Eva Kašparová

Zápis ověřil: Miroslav Kopál

