V Brně dne 2. října 2013

Zápis
z 24. jednání Školské rady ZŠ Pavlovská 16, Brno, 623 00,
konaného dne 1. 10. 2013 od 16.00 hodin na ZŠ Pavlovská 16, Brno
Přítomni: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., Mgr. Eva Kašparová, Jiří Zorník, RNDr.
Zora Harmatová, Petra Zmeková, Pavel Císarík, Miroslav Kopál
Omluveni: Mgr. Martin Mikš, PhDr. Petr Hruška, MBA.
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 šemi přítomnými členy školské rady
(přítomno 7)
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 2014. Ekonomka prezentovala a komentovala
jednotlivé položky navrhovaného rozpočtu školy, některé části komentáře doplňoval
ředitel ZŠ. Při sestavování návrhu finančního plánu na rok 2014 se vychází z
předpokládaného plnění za rok 2013 a z aktuálních potřeb základní školy pro rok
2014. Dále se zohledňují předpokládané pohyby v cenách (energie, služby, materiál).
Paní ekonomka vyčíslila, že na krytí výdajů bude třeba zažádat obec o 4,5 milionu
Kč. Tato částka zahrnuje jednak mandatorní výdaje – 3.300.000, jednak
nemandatorní výdaje.
K největším nákladovým položkám podle vyjádření paní ekonomky patří opravy, a to
především:
– oprava a výměna vnitřních dveří v bočním vchodu školy (bezpečnostní důvody
– už starý a nebezpečný dřevěný rám, do něhož jsou dveře ukotveny

– oprava rampy a schodů u venkovního vstupu do školní jídelny (hledisko
bezpečnosti – hrozí úraz)
– oprava + výměna výdejních okének ve školní jídelně (bezpečnostní hledisko –
dětem hrozí poranění a úraz, okna mají nevyhovující prvky)
– generální oprava signalizačního zařízení (zastaralost čidel neumožňuje
lokalizovat poruchu, lámavost čidel)
– oprava mrazicích kompresorů (velká hlučnost, přílišná spotřeba energie)
– oprava podlahy a obložení v tělocvičně („vyklepané“ úchyty pletiva a obložení,
zvedající se některé parkety – hrozba úrazu žáků na noze
– oprava PVC ve třídách (bezpečnost – drolí se beton pod PVC, nerovnost
podlahy)
– oprava židlí a lavic ve třídách (nejnutnější opravuje svépomocí pan školník)
– mimo připravovaný rozpočet stojí největší plánovaná investice – oprava
sociálních zařízení ve všech částech školy
o Škola získala od obce už v letošním rocena opravu sociálních zařízení
200 tisíc korun, tato částka však stačí jen na malou část oprav, a tak
zatím nebyla použita.
o Pan Zorník doporučil panu řediteli, aby ke zprávě podal jasné a
podrobné zdůvodnění toho, proč dosud škola nevyužila příspěvek obce
na opravu sociálních zařízení Podle návrhu pana Zorníka je třeba
opravu sociálního zařízení uskutečnit celou najednou, ne po částech,
obec hodlá vyčlenit přiměřenou částku.
o Pan Zorník doporučil, aby škola v rámci spoluúčasti na hrazení nákladů
vyčlenila 30 až 40 tisíc Kč (financováno z rezervního fondu).
Další plánovanou výdajovou položkou navrhovaného rozpočtu na rok 2014 jsou
nákupy drobného majetku:
– lavice a židle do budoucích 1. tříd - citelný nedostatek tohoto nábytku je
důsledkem navýšeného počtu dětí v prvních třídách v posledních několika
letech, očekávaný počet prvňáků je zase velký - budou tři první třídy
– počítačové vybavení softwarem i hardwarem – končí licence na software, brzy
je třeba koupit licence na Windows XP, ale cca 12 počítačů nový software
„neutáhne“
o Pan Zorník v průběžné diskusi doporučil řediteli školy v navrhovaném
rozpočtu zdůvodnit některé výdajové položky, právě např. počítačové
vybavení
o Pan Zorník připomněl, že v lednu bude obec vybízet školy k podání
návrhů na nákup nábytku – bude určitě nutné, aby ZŠ Pavlovská
žádost i se zdůvodněním podala
- Nákup nerezové pracovní desky do školní kuchyně – tohle je možné odložit do
dalšího kalendářního roku
Pan Kopál se negativně vyjádřil k vyčíslené a v rozpočtu plánované výši částky za
poplatky bance – 40 tisíc Kč. Pan ředitel oznámil, že v několika příštích dnech bude
organizována schůzka v Komerční bance s cílem výrazně snížit částku plateb.
Návrh rozpočtu ZŠ Pavlovská na kalendářní rok 2014 v předkládaném znění vzali
na vědomí všichni přítomní členové Školské rady
(přítomno 7)

k bodu 2
Pan Kopál vyjádřil rozhořčení nad rozbitou částí zábradlí před hlavním vchodem do
školy. Zábradlí bylo pravděpodobně vyrobeno v rámci ostatních revitalizačních prací,
a tudíž se na něj vztahuje záruka. Pan ředitel si vzal za úkol zjistit, jak je to s tou
zárukou, oslovit stavební firmu, která budovala celé prostranství.
Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin.

Zápis ověřila: Mgr. Eva Kašparová

Zapsala: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

