
V Brně dne 2. 11. 2012 

 

Zápis 

z 21. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného 

dne 30. 10. 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, Mgr. Eva Orlovská 

 

Omluveni: Jiří Zorník, RNDr. Zora Harmatová, Petra Zmeková, Pavel Císarík 

 

Hosté: Mgr. Lumír Sedláček – ředitel ZŠ, Renata Kolomazníková – ekonomka ZŠ   

 

Jednání zahájila a dále řídila Pavlína Mazáčová. 

 

Program: 

1. Návrh rozpočtu ZŠ Pavlovská 16 – prezentace ekonomky ZŠ s doplněním ředitele ZŠ, 

průběžná diskuse k bodu č. 1 

2. Ostatní záležitosti 

 

Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 5) 

 

k bodu 1/ 

 

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

Mgr. Lumíra Sedláčka (ředitele ZŠ) a paní Renatu Kolomazníkovou (ekonomku ZŠ). 

Požádala paní Kolomazníkovou o prezentaci navrhovaného rozpočtu ZŠ Pavlovská 16 

na kalendářní rok 2013. Ekonomka prezentovala a komentovala jednotlivé položky 

navrhovaného rozpočtu školy, některé části komentáře doplňoval ředitel ZŠ. Při sestavování 

návrhu finančního plánu na rok 2013 se vychází z předpokládaného plnění za rok 2012 a 

z aktuálních potřeb základní školy pro rok 2013. Dále se zohledňují předpokládané pohyby 

v cenách (energie, služby, materiál) a možné zvýšení DPH, jehož definitivní hodnota však 

ke dni předložení návrhu rozpočtu není stanovena. Paní ekonomka upozornila na největší 

nákladové položky návrhu – nábytek do tříd, opravy především v kuchyni a také navýšení 

záloh za energie – především vodu (krytí možného navýšení DPH). Předpokládané škrty 

naznačila paní ekonomka především v provozních nákladech. V průběhu prezentace se 

k jednotlivým položkám vyjadřovali zástupci zřizovatele pan doktor Hruška a rovněž pan 

magistr Mikš.  

 

Pan Hruška – připomenul, že je potřebné a z hlediska respektování zřizovatele náležité 

spolufinancovat některé velké aktivity z rezervního investičního fondu ZŠ. Podle ekonomky 

školy se v tomto fondu momentálně nachází cca 300 tisíc Kč.  

 

Pan Hruška – okomentoval rozložení položek v navrhovaném rozpočtu a vzal na vědomí 

zdůvodnění paní ekonomky, proč je v rozpočtu jako samostatná položka uváděna dotace 

na dopravu na výuku plavání. 

 

Poté následovala diskuse k návrhu. Paní ekonomka na všechny vznesené dotazy a 

připomínky ochotně a erudovaně odpovídala. 

 



Paní Mazáčová – dotázala se na výši platby školného v družině a zaplněnost družiny – paní 

ekonomka sdělila, že platba za plné školné je 80 Kč za měsíc a momentálně je kapacita školní 

družiny zcela zaplněna do výše 180 dětí. Výhled na příští rok je shodný v ceně naplněnosti 

kapacity.  

 

Paní ekonomka – vyslovila předpoklad, že s ohledem na zvýšenou sazbu DPH v následujícím 

kalendářním roce může dojít k navýšení cen obědů, a to cca o 1 až 2 Kč. Požádala vedení 

školy, aby rodiče žáků včas (co nejdříve) informovalo, pokud k takové změně dojde.  

 

Návrh rozpočtu ZŠ Pavlovská na kalendářní rok 2013 v předkládaném znění vzali na vědomí 

všichni přítomní členové Školské rady (přítomno 5). 

 

 

K bodu 2 

 

Paní Mazáčová – připomněla nadcházející volby zástupců zákonných zástupců 

do Školské rady ZŠ. Volby proběhnou na třídních schůzkách v lednu 2013, jméno nově 

zvoleného člena ŠR za zákonné zástupce bude prokazatelně (emailem) oznámeno ostatním 

členům ŠR. Termín dalšího jednání Školské rady bude stanoven a oznámen emailem 

po předchozí dohodě všech členů Školské rady. 

 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 5). 

 

Jednání bylo ukončeno v 17.10 hodin. 

 

 

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

předsedkyně ŠR 


