
V Brně dne 6. října 2011 

 

Zápis 

z 18. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného dne 4. 10. 2011 

 od 16.30 hod. na ZŠ Pavlovská 16, Brno 

 

 

Přítomni: Jiří Zorník, Mgr. Martin Mikš, PhDr. Petr Hruška, MBA., Mgr. Pavlína Mazáčová, 

Ph.D., Jana Kocourková, Petra Zmeková, Mgr. Ivana Binková, Mgr. Eva Orlovská, Pavel 

Císarík 

 

Hosté: Mgr. Lumír Sedláček – ředitel ZŠ Pavlovská 16, Brno 

            Oldřich Beníček – ekonom ZŠ Pavlovská 16, Brno 

            
Jednání zahájila a dále řídila Pavlína Mazáčová. 

 

Program: 
 

1. Návrh rozpočtu ZŠ Pavlovská 16 – prezentace ředitele ZŠ a ekonoma ZŠ, průběžná 

diskuse k bodu č. 1 

2. Dopad DPH na hospodaření základní školy, průběžná diskuse k bodu č. 2  

3. Ostatní záležitosti 

 

Hlasování o programu:  schváleno jednomyslně (přítomno 9) 
 

k bodu 1/ 

 

Předsedkyně ŠR Pavlína Mazáčová zahájila jednání, přivítala členy ŠR i hosty – pana 

Mgr. Lumíra Sedláčka a pana Oldřicha Beníčka. Požádala pana Beníčka o prezentaci 

navrhovaného rozpočtu ZŠ Pavlovská 16 na kalendářní rok 2012. Ekonom prezentoval a 

komentoval jednotlivé položky navrhovaného rozpočtu školy, některé části komentáře 

doplňoval ředitel ZŠ. Při sestavování návrhu finančního plánu na rok 2012 se vychází 

z předpokládaného plnění za rok 2011 a z aktuálních potřeb základní školy pro rok 2012. Dále 

se zohledňuje změna v DPH a rovněž předpokládané pohyby v cenách (energie, služby, 

materiál). V průběhu prezentace se k jednotlivým položkám vyjadřoval místostarosta 

Kohoutovic pan Jiří Zorník, pan doktor Hruška a rovněž pan magistr Mikš. Poté následovala 

diskuse k návrhu. Návrh rozpočtu ZŠ Pavlovská na další kalendářní rok v předkládaném znění 

vzali na vědomí všichni přítomní členové ŠR. 
 

Navrhovaný rozpočet města Brna – pan Zorník uvedl, že rozpočet celoměstský má být o 20 

procent snížen, což vyvolává nutnou otázku, jak velký dopad bude mít tato změna na rozpočty 

jednotlivých městských částí  a poté také na rozpočty škol obcemi zřizovaných. Pan Zorník 

zatím nedokázal odpovědět z pochopitelných důvodů – rozpočet města ještě není schválen 

Radou města Brna.  

In-line dráha u ZŠ Pavlovská – pan Zorník informoval členy Školské rady, že zahájení 

realizace výstavby dráhy bylo odloženo o jeden kalendářní rok. 

Doplňková činnost a výnosy z ní – pan doktor Hruška upozornil na rozpornost plánovaného 

výnosu z doplňkové činnosti v návrhu a na pomyslném konci účetního období – rozdíl 

vypočítal na 90 tisíc Kč. Vysvětlení podal ekonom ZŠ – přesně pojmenoval hlavní a 

doplňkovou činnost. 



Opravy a údržba – ekonom především vysvětlil rozdíly mezi částkami nastavenými 

k určitému datu (ke 31. 8.) a situací k aktuálnímu datu. Vyčerpání cca 100 tisíc Kč prostředků 

bylo určeno na vysoké částky faktur za energie.  

Ostatní služby – pan doktor Hruška požádal o vysvětlení, v čem bude spočívat navýšení 

v položce ostatních služeb. Ekonom školy vysvětlil, že jako navýšení je třeba označit 

v podstatě předpokládanou rezervu.  

 

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

 

k bodu 2/ 

 

Pan ekonom v úvodu tohoto bodu oznámil členům Školské rady, že základní škola nově 

spolupracuje s daňovou poradenskou firmou, a to právě kvůli změnám v DPH.  

Z připraveného návrhu rozpočtu a přehledu dopadu DPH na hospodaření ZŠ Pavlovská 16  

se jako nejvýznamnější změny jeví možné změny v cenách stravného pro zaměstance školy a 

možné změny v cenách krátkodobých pronájmů.  

Ceny stravného: žáci – nenavyšuje se 

                             cizí strávníci – nenavyšuje se 

                             zaměstnanaci – navýšení o 1 Kč. 

  

Změna DPH bude mít podle ekonoma školy vliv např. na: ponížení zisku ze stravného 

                                                                                              nižší věcné náklady.  

Ceny krátkodobých pronájmů: ZŠ takový typ pronájmu momentálně nemá a neplánuje ho. 

 

Ekonom školy podal informaci, že ostatní konkrétní čísla dokladující dopad změny DPH 

na hospodaření základní školy budou známa až po zveřejnění výsledku hodpodaření 

za 3. čtvrtletí roku, a to v 1. polovině listopadu 2011. 

 

Pan magistr Mikš v souvislosti s prezentací dopadu DPH požádal pana ekonoma a pana 

ředitele o podrobné vyčíslení praktického dopadu DPH na konkrétní ceny ve všech dotčených 

položkách navrhovaného rozpočtu základní školy. Pan ekonom přislíbil vytvoření materiálu a 

rozeslání e-mailem do konce listopadu.    

 

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

 

k bodu 3/ 

 

V diskusi bylo předběžně určeno, že další jednání školské rady  se uskuteční začátkem 

června 2012, přesný termín bude oznámen včas elektronickou poštou po obecném konsenzu 

všech členů ŠR.  

 

Schváleno všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 9) 

 

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin. 

 

 

Ověřila: Mgr. Eva Orlovská                              Zapsala:  Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., v.r.   

     předsedkyně ŠR 


