Zápis

ze 42. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00 Brno, konaného
dne 24. 9. 2019 od 16:30 na ZŠ Pavlovská 16, Brno
Přítomni: Mgr. Eva Kašparová, Mgr. Petra Koudelková, Lenka Vejrostová, Petra Forýtková, Mgr.
Simona Hanousková, Bc. Klára Višinková, Dipl. – Kfm. Dalimil Ospalý, Ing. Michal Velička
Nepřítomen: Mgr. Petr Janáček
Hosté: Mgr. Lumír Sedláček, Dipl.- Psych. Mgr. Dana Amelie Vokatá
Jednání zahájila Mgr. Eva Kašparová
Program:
1. představení nové členky za zákonné zástupce.
2. volba předsedy školské rady
3. projednávání výroční zprávy ZŠ Pavlovská za školní rok 2018/2019
4. různé
Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 8)
K bodu 1/
Seznámení s výsledkem voleb do Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16 za zákonné zástupce.
Představení nové členky paní Lenky Vejrostové.
Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 8).
K bodu 2/
Členové rady diskutovali o formě volby předsedy Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16. Navržena byla
paní Petra Forýtková, která s kandidaturou souhlasila. Jednohlasně se odsouhlasilo veřejné hlasování.
Hlasovalo se o návrhu paní Petry Forýtkové do funkce předsedy ŠR:
Hlasování pro : 7 – 0 – 1 (pro – proti – zdržel se)
Na základě výsledků hlasování byla předsedou Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00 zvolena
Petra Forýtková.
K bodu 3/
Mgr. Eva Kašparová seznámila přítomné s návrhem výroční zprávy. Členové rady projednávali obsah
některých bodů návrhu výroční zprávy, například se vyjadřovali ke kapitolám: hodnocení prospěchu,
počty žáků a pedagogických pracovníků, byl zmíněn také výrazný úspěch přijatých žáků na čtyřletá,
šestiletá i osmiletá gymnázia.
Dipl. – Kfm. Dalimil Ospalý žádá ještě rozdělení kategorie počtu přijatých žáků na gymnázia
z matematické a nematematické třídy a procentuální vyjádření tohoto ukazatele. Mgr. Eva Kašparová
sděluje, že tento požadavek bude pro členy školské rady zpracován.

Dipl. – Kfm. Dalimil Ospalý ještě podává námitku k formulaci věty, která obsahuje vizi do budoucna
v kapitole 7.0 Závěr na straně 11 návrhu Výroční zprávy.
Dále členové rady diskutovali k tématu existence třídy s posílenou výukou matematiky.
Po navržených úpravách byla Výroční zpráva ZŠ Brno, Pavlovská 2018/2019 jednomyslně schválena
(přítomno 8).

K bodu 4/
Paní Koudelková otevřela téma diskuze ke zrušení tradičních akcí školy: Vánočních radovánek a
Vánočních dílniček. Mgr. Hanousková podala doplňující informace, že nejde o zrušení akce, ale o
novou spojenou formu těchto aktivit. Pedagogové v roce 2019 plánují akci Vánoční jarmark spojenou
s prezentací a prodejem výrobků, doplněnou o hudební či taneční vystoupení.
Dále se rada věnovala tématu otevřeném na minulém setkání ohledně problematického chování žáků
z jedné třídy 2. stupně. Mgr. Eva Kašparová radu seznámila s výsledným řešením situace a paní
psycholožka Dana Amélie Vokatá vysvětlovala kroky vedoucí k nápravě situace, zlepšení klimatu třídy,
k přijatým opatřením pro zachování výchovných a vzdělávacích cílů. Ve třídě bude zachován nízký
počet žáků, je zde nový třídní učitel, školní psycholog pracuje se třídním klimatem a připravuje třídu
na příchod žáka se střediska výchovné péče. Na listopad je domluvena návštěva z Diagnostického
ústavu.
Školní poradenské pracoviště je připraveno řešit případné problémy. Pracovní úvazek školní
psycholožky byl pro letošní školní rok navýšen na 0,5.
Pan Ing. Velička podal informace ze setkání od „kulatého stolu“ přičemž upozornil, že
k nejzávažnějším překážkám při hledání řešení potíží s chováním žáků patří nespolupracující rodiče.
Podle sdělení Ing. Veličky se bude na zasedání obecního zastupitelstva 25. září hlasovat o uvolnění
částky 1 200 000,- z rozpočtu obce na opravu podlahy a obložení tělocvičny. Pan ředitel Mgr.
Sedláček sdělil, že škola je připravena uvolnit dalších 150 000,- z rozpočtu školy a rekonstrukce by
mohla začít v prosinci letošního roku.
Další setkání Školské rady se bude konat 15. října v 16:00. Hostem bude paní ekonomka Renata
Kolomazníková. Projednávat se bude návrh rozpočtu školy na rok 2020.
Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 8).
Jednání bylo ukončeno v 17:40h
Zápis provedla: Bc. Klára Višinková

Zápis ověřila: Petra Forýtková

