
V Brně dne 20. června 2012 

 

Zápis 

z 19. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného dne 19. 6. 2012 

 od 16.30 hod. na ZŠ Pavlovská 16, Brno 

 

 

Přítomni: Mgr. Martin Mikš, PhDr. Petr Hruška, MBA., Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., Jana 

Kocourková, RNDr. Zora Harmatová, Mgr. Eva Orlovská, Pavel Císarík 

Omluveni: Petra Zmeková 

Nepřítomni: Jiří Zorník 

 

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

            Renata Kolomazníková – ekonomka ZŠ Pavlovská 16, Brno 

            
Jednání zahájila a dále řídila Pavlína Mazáčová. 

 

Program: 

1. Představení nového člena rady 

2. Informace pana ředitele ZŠ o novém ekonomu školy 

3. Hospodaření základní školy 

4. Seznámení s výsledky inspekční činnosti na škole 

5. Změny ve školním řádě ZŠ 

6. Změny v ŠVP školy 

7. Ostatní záležitosti 

 

Hlasování o programu:  schváleno jednomyslně (přítomno 7) 
 

 

k bodu 1 a 2/ 

 

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

Mgr. Lumíra Sedláčka a paní Renatu Kolomazníkovou. Požádala pana Sedláčka o představení 

nové ekonomky. Pan ředitel uvedl, že nová ekonomka je na škole od dubna 2012, předávání 

po panu Beníčkovi probíhalo měsíc. 

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

 

k bodu 3/ 

Paní ekonomka v úvodu tohoto bodu sdělila, že Zprávu o hospodaření školy v roce 2011 

netvořila. Uvedla, že informace v ní se jí zdají být v pořádku (např. zdůvodnění odchylek, 

které nastaly v průběhu roku 2011). Pan Hruška vyjádřil svou spokojenost se změnou 

ekonoma. 

Dále paní Kolomazníková okomentovala tvorbu Plánu hospodaření na rok 2012, kde se 

v hlavní činnosti vychází z výsledku hospodaření z předchozího roku a z předpokládaného 

navýšení energií. Plnění za prvních pět měsíců ukazuje, že čísla v plánu jsou reálná. Paní 

Kolomazníková předělávala na pokyn ředitele školy plán doplňkové činnosti. Podrobně 

rozepsala výnosy a náklady související se stravováním cizích strávníků. Plán byl s touto 

úpravou schválen radou ÚMČ Brno-Kohoutovice. Pan Mikš podal dotaz paní Kolomazníkové 

na její názor na udržování doplňkové činnosti na škole, když je její výnos 20 tisíc korun. Paní 

Kolomazníková uvedla, že jsme jednou z prvních škol, které tzv. „padly“ do DPH. Vzhledem 



k legislativnímu vývoji v oblasti daňové problematiky v naší zemi odhaduje, že se výše 

hranice obratu pro povinnost platby DPH sníží a tím pádem do toho spadne více školních 

jídelen. K částce výnosu 20 tisíc uvedla, že podle ní může být výnos až 50 tisíc, vzhledem 

k tomu, že v současné době probíhá jednání s naší daňovou poradkyní o uplatnění DPH 

z energií, a to zpětně od 1. 7. 2011, a dále se uvažuje o zvýšení cen nájemného za pronájem 

tělocvičen a učeben. Tyto finance jsou pro školu důležité, protože je využívá na zvýšení 

mzdových prostředků pro správní zaměstnance. Pan Mikš i paní Kolomazníková se shodli, že 

dopad DPH se dá vyhodnotit až po roce. Pan Mikš opakoval svou obavu o dopad na 

stravování žáků (možnost rozlišování v nákladech na stravování). Paní Kolomazníková 

namítla, že náklady na stravování žáků a náklady na stravování cizích strávníků jsou přesně 

evidovány. Pan Hruška vznesl poznámku, že cílem doplňkové činnosti by mělo být dostat se 

nad 10 % výnosů. Paní Kolomazníková závěrem uvedla, že škola je ráda za každý výnos, 

který je možné využít pro provoz školy a pro žáky. 

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

 

k bodu 4/ 

 

Paní Mazáčová uvedla, že Školská rada dnes obdržela kopii Inspekční zprávy a 

požádla pana ředitele o prezentaci. Pan ředitel okomentoval závěr, který pro školu vyznívá 

velmi dobře. Hospitace probíhaly v podstatě ve všech předmětech a ročnících, inspekční tým 

se dále zajímal o prostředí a vybavení školy. Pan ředitel vyjádřil spokojenost se seriózním 

průběhem i s výslednou zprávou ČŠI. Pan Hruška i paní Mazáčová potvrdili, že je zpráva 

svědčí o velmi dobré práci školy. Nebyly vzneseny žádné dotazy. 

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

 

k bodu 5/ 

  

Změny ve školním řádě popsala paní Orlovská. V průběhu kontroly ČŠI bylo doporučeno 

doplnit některé údaje v oblasti hodnocení žáků (popis hodnocení, kdy je žák uvolněn nebo 

nehodnocen a celkový prospěch žáka – nehodnocen, neprospěl). Změny byla doplněny 

v souladu s vyhláškou  č. 48/2005 Sb. Dále byl zestručněn řád Školní družiny, v souvislosti 

s úpravami Školního vzdělávacího programu Školní družiny. Během hlavních prázdnin dojde 

k úpravám v řádu Školní jídelny a v přípravném týdnu vznikne Minimální preventivníé 

program pro školní rok 2012/2013. Proto paní Orlovská navrhla, aby byl Školní řád jako celek 

předložen ke schválení až na příštím jednání Školské rady na začátku září.  

Schváleno všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 7) 

 

k bodu 6/ 

 

Dále paní Orlovská seznámila členy Školské rady se změnou ŠVP. Během kontroly 

ČŠI byl v ŠVP poupraven Školní vzdělávací program školní družiny.  Podtatou změny byl 

přesun části údajů z dokumentu školního řádu školní družiny.  

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

 

k bodu 7/ 

 

 K ostatním záležitostem se přihlásil pan ředitel který seznámil členy rady s plánem 

počtu tříd ve školním roce 2012/2013. V 1.a 2. ročníku bude po třech třídách, ve 3., 4., 5. a 7. 



ročníku po dvou třídách, v 5., 6., 8. a 9. ročníku po třídě jedné. Celkem očekává 344 žáků, což 

znamená průměrně 21,50 žáků na třídu. 

 Paní Orlovská připojila poznámku, že příští školní rok vyprší mandát zástupců 

zákonných zástupcůn žáků (leden 2013). Přípravy na volby nových členů proběhnou koncem 

listopadu. 

 V závěru byl dohodnut termín příštího jednání Školské rady – úterý 4. 9. 2012 v 16.30 

hodin ve sborovně školy. 

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

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17.10 hodin. 

 

 

Zapsala: Mgr. Eva Orlovská 

 Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., v.r.   

          předsedkyně ŠR 

 


