
Zápis 

 

ze 44. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00 Brno, konaného 

dne 21. 1. 2020 od 16:00 na ZŠ Pavlovská 16, Brno 

Přítomni: Mgr. Eva Kašparová, Mgr. Petra Koudelková, Silvie Goliášová, Petra Forýtková, Mgr. Simona 
Hanousková, Bc. Klára Višinková, Dipl. – Kfm. Dalimil Ospalý, Mgr. Petr Janáček, Ing. Michal Velička 

Host: Mgr. Lumír Sedláček 

Jednání zahájila Eva Kašparová 

Program:  

1. Volby z řad zákonných zástupců 
2. Volba předsedy školské rady  
3. Vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele ZŠ Brno, Pavlovská 16, p. o. 
4. Různé 

Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 9) 

K bodu 1/ 

Eva Kašparová seznámila členy s průběhem a výsledky voleb. Bylo navrženo 5 kandidátů, kteří 
s kandidaturou souhlasili, volby proběhly 13. 1. 2020; nejvíce hlasů získaly paní Mgr. Petra 
Koudelková, Petra Forýtková a Silvie Goliášová. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 9). 

K bodu 2/  

Paní Forýtková po odchodu bývalého předsedy pana Kopála zastávala funkci předsedy ŠR do 13. 1. 
2020. Členové se dohodli, že pokud bude navržen jen jeden kandidát, bude hlasování veřejné;  pokud 
bude více kandidátů, bude hlasování tajné. Navržen byl pouze jeden kandidát – paní Forýtková. 
Aklamačně byla do funkce předsedy Školské rady zvolena paní Petra Forýtková. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 9). 

Dále jednání řídila paní Forýtková. 

K bodu 3/  

Proběhlo tajné hlasování o vyhlášení konkurzu na pozici ředitele ZŠ Pavlovská 16. 

 ANO (jsem pro vyhlášení konkurzu) – hlasovali 2 členové školské rady 

 NE (nejsem pro vyhlášení konkurzu) – hlasovalo 7 členů školské rady 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 9). 

K bodu 4/  



Pan Ospalý měl dotaz na situaci ve třídě 9.B. Paní zástupkyně Eva Kašparová odpověděla, že stav je 
stabilizovaný: 

- Jeden žák přišel po dvou měsících z pobytu v SVP, začlenil se zpět do své třídy dobře. 
- Paní psycholožka je oporou pro třídní učitelku; na doporučení DÚ přímou činnost ve třídě 

nekoná. 
- Chování v této třídě je výrazně lepší, než tomu bylo v období do dubna 2019. Řeší se vysoká 

omluvená absence jednoho žáka.  
- V listopadu byl celé dopoledne s touto třídou pracovník z Diagnostického ústavu, zhodnotil, 

že je stav lepší. Chování v této třídě bylo běžné, standartní. Druhé pololetí bude možná 
trochu problematičtější, až budou žáci vědět, že jsou přijati na střední školy, ale s tím 
počítáme, není to nic, co jsme už nezažili a budeme s tím pracovat. 

Pan Velička se ptal na úvazek paní školní psycholožky Vokaté a její náplň práce. Paní zástupkyně Eva 
Kašparová odpověděla, že paní psycholožka má poloviční úvazek. Je plně vytížená. Pracuje s různými 
třídami. Těžiště její práce je s žáky a jejich rodiči, kteří potřebují pomoci v různých situacích; dále na 
základě žádosti třídních učitelů sociometrie ve třídách a rozklíčování potenciálních žáků ohrožených 
nezačleněním apod. Poskytuje konzultace i pedagogickým pracovníkům školy. Věříme, že bude 
probíhat projekt Šablony 3, abychom ji mohli dále financovat. 

Pan Ospalý měl dotaz, jestli je možné, že by se situace jako loni v 8. B mohla opakovat. Paní 
zástupkyně Eva Kašparová odpověděla, že škola se snaží, aby se tato situace už neopakovala. 
V přípravném týdnu absolvoval celý pedagogický sbor celodenní školení na téma šikana, jak ji včas 
rozpoznat a jak s ní pracovat. Lektorovala to paní ředitelka diagnostického ústavu paní Renata 
Ježková, celorepubliková lektorka a odbornice na šikanu. Od září má škola nového metodika 
prevence i na 1. stupni. Pravidelně se této problematice věnuje pozornost na pedagogických 
poradách.  

Pan Velička měl dotaz na pana ředitele, jestli by se v případě vyhlášení konkurzu na pozici ŘŠ do něj 
přihlásil. Pan ředitel Sedláček odpověděl, že pokud mu to zdraví dovolí, tak ano. 

Další setkání je navrženo na 26. 5. v 16:30 – témata k řešení – stanovisko školy k matematické třídě 
do dalších let, rekapitulace školního roku, informace o dalším školním roce. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 9). 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:30 h. 

 

 

Zápis provedla: Simona Hanousková       Zápis ověřila: Petra Forýtková 

 


