
Zápis 

 

z 28. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného 

dne 23. 10. 2014 od 17.15 na ZŠ Pavlovská 16, Brno 

Přítomni: Dipl. Kfm. Dalimil Ospalý,  Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., Petra Zmeková, Mgr. Lenka 

Halfarová, Mgr. Eva Kašparová, Pavel Císarík, Jiří Zorník 

Omluveni: Mgr. Martin Mikš, Miroslav Kopál 

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

Jednání zahájila a dále řídila Pavlína Mazáčová.  

 

Program:  

1. Projednání návrhu hospodaření ZŠ Pavlovská 16 v novém kalendářním roce  

2. Jiné 

Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 7).  

 

k bodu 1/  

Pavlína Mazáčová zahájila jednání schůze, jejímž hlavním bodem programu bylo projednání 

navrženého rozpočtu ZŠ pro následující kalendářní rok 2015. Pan ředitel a paní ekonomka se vyjádřili 

k nejdůležitějším bodům hospodaření školy, byly pojmenovány položky rozpočtu, se kterými je do 

dalšího finančního období potřeba počítat – WC, svod a okapy v části ZŠ. V jednání je otázka dveří. 

Mezi položkami, které budou v následujícím období akcentovány, je také drobný hmotný a nehmotný 

majetek, který dosluhuje, a tak budou tyto položky obsahovat vyšší finanční částku v rozpočtu.  Paní 

ekonomka také vyslovila částku předpokládanou pro doplňkovou činnost školy- mělo by to být cca 

200 000,-.    

Návrh rozpočtu ZŠ Pavlovská 16 na rok 2015 vzali na vědomí všichni přítomní členové Školské rady 

(přítomno 7). 

 

k bodu 2/  

Plošně je třeba, aby všechny ZŠ a SŠ měly k dispozici aktualizace zřizovacích listin, především 

v případě dodatkování. Tato záležitost má termín do konce prvního čtvrtletí roku 2015. 



Členové školské rady jménem paní zástupkyně školy Kašparové poděkovali za dosavadní práci 

předsedkyni rady paní Pavlíně Mazáčové, která ve Školské radě končí. Všichni se navzájem rozloučili a 

popřáli si vše dobré do dalšího života. Volby do školské rady proběhnou v lednu 2015. 

Pozvání da další jednání školské rady bude spolu s výsledky voleb do školské rady posílat paní 

zástupkyně Kašparová.   

 

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

 

Jednání bylo ukončeno v 18.15 h. 

 

Zápis provedla: Pavlína Mazáčová   Zápis ověřila: Eva Kašparová 


