
Zápis 

 

z 38. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného 

dne 19. 6. 2018 od 16.30 hod. na ZŠ Pavlovská 16, Brno 

Přítomni: Lenka Vejrostová, Miroslav Kopál, Petra Forýtková, Mgr. Petra Koudelková, Mgr. Eva 
Kašparová, Mgr. Robert Čechman, Pavel Císarík 

Omluven: PhDr. Petr Hruška, MBA 
Hosté: Mgr. Lumír Sedláček 

Jednání zahájil a dále řídil Miroslav Kopál. 

 
Program:  

1. Projednání inspekční zprávy České školní inspekce. 
2. Vyjádření se k návrhu aktualizace školního vzdělávacího programu (vlastivěda). 
3. Návrh na úpravu Školního řádu. 
4. Seznámení s děním na škole a s plány pro školní rok 2018/19. 
5. Různé. 

 

k bodu 1/  

Česká školní inspekce poslala Školské radě zprávu, protokol o kontrole, která na naší škole proběhla 
ve dnech 20.–23. 2 2018.  Ředitel Sedláček zmínil, že vyznívá pozitivně, avšak jsou tam i některé 
náměty ke zlepšení v některých oblastech. V této souvislosti zkusíme zavádět více alternativních 
metod výuky, neučit jen frontálně. Hodí se k tomu přicházející projekt, tzv. Šablony 2.  

Paní Vejrostová poznamenala, že ze zprávy vyplývá, že některé místnosti nebyly uklizené a čisté. 
Ředitel Sedláček odpověděl, že po stavebních úpravách na začátku roku to tak působí a budeme se 
snažit vše eliminovat.  

Dále byl dotaz na rozdílnou úroveň výuky v 1.–3. ročníku. Ředitel i zástupkyně ředitele reagovali, že 
vše bylo řešeno pohovory s jednotlivými učiteli, kterých se to týkalo.  

Pan Kopál se zeptal, co vyplývá z toho, že byly zjištěny dílčí nedostatky ve výuce na prvním stupni. 
Slovo si vzala paní Kašparová a poznamenala, že nám byly doporučeny jiné formuláře hospitační 
činnosti, abychom kontrolovali jiné aspekty vyučovacího procesu. Paní Vejrostová se v této 
souvislosti zeptala, kolikrát ročně se dostane na hospitaci u jednoho učitele. Podle pana ředitele 
dochází k hospitaci dvakrát až třikrát ročně. Někdy je potřeba přijít vícekrát, jindy ne.  

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



k bodu 2/  

Zástupkyně ředitele Mgr. Eva Kašparová informovala o drobných aktualizacích v ŠVP. Změny byly 
provedeny podle návrhu učitelů. Došlo k přesunu učiva o státu a vlasti ze 4. do 5. ročníku. Podle 
dokumentu RVP ZV je nutné dodržet očekávané výstupy z 5. ročníku, takže nové změny jsou 
legitimní.  

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

k bodu 3/  

Paní zástupkyně informovala i o změnách ve školním řádu. Omluvenky budou probíhat nejen 
v žákovských knížkách, ale bude se zavádět i elektronické omlouvání přes systém Edookit. 

Dále byla po probíhající bouřlivé vlně na internetu a sociálních sítích zavedena změna týkající se 
domácích úkolů. Na dotaz, směřovaný k ČŠI, jak se k domácím úkolům máme stavět, jsme dostali 
odpověď, že je nutné se řídit tím, co máme ve školním řádu. Informaci o úkolech jsme měli napsanou 
v právech učitele, zde jsme přidali akorát slovo „domácí“. 

Hlasování o školním řádu: schválen jednomyslně (přítomno 7) 

 

k bodu 4/  

Nová vedoucí školní kuchyně paní Buchtová navrhuje, aby přeplatek za stravné se nevracel každý rok, 
ale až po skončení školní docházky. Členové školské rady byli proti tomuto opatření. Paní Vejrostová 
navrhla vracet přeplatek po dosažení určité částky, např. 200 nebo 500 Kč. Probereme to s paní 
vedoucí na zářijovém jednání ŠR.  

Hlasování o dodatcích: schváleno jednomyslně (přítomno 7) 

 

 

Zápis provedl: Pavel Císarík   Zápis ověřila: Eva Kašparová 


