
Zápis 

 

z 29. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného 

dne 16. 6. 2015 od 16.30 hod. na ZŠ Pavlovská 16, Brno 

Přítomni: prof. RNDR. Jiří Spousta, Ph. D., Lenka Vejrostová, Miroslav Kopál, Michal Pokorný, Pavel 

Císarík, Mgr. Robert Čechman, Mgr. Eva Kašparová 

Omluveni: Petra Zmeková  

Nepřítomni: PhDr. Petr Hruška, MBA 

Hosté: Mgr. Lumír Sedláček, Renata Kolomazníková 

Jednání zahájila a dále řídila Eva Kašparová.  

 

Program:  

1. Noví členové ŠR ZŠ, volba předsedy ŠR 

2. Projednání hospodaření školy 

3. Plány pro školní rok 2015/16 

 

Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 7)  

k bodu 1/  

Eva Kašparová představila nové členy Školské rady – zástupce pedagogů ZŠ – po odstoupení paní 

Pavlíny Mazáčové byl ve volbách v lednu 2015 zvolen pan Michal Pokorný, který má dítě v IV.A třídě. 

Po tříletém funkčním období proběhly nové volby zástupců pedagogických pracovníků v únoru 2015 

– zvoleni byli Eva Kašparová, Robert Čechman a Pavel Císarík.  Zástupci zřizovatele ve Školské radě 

jsou nově Jiří Spousta, Lenka Vejrostová a Petr Hruška.   

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

Eva Kašparová seznámila členy s postupem volby předsedy Školské rady, přečetla Jednací řád Školské 

rady, ze kterého vyplývají povinnosti a pravomoci předsedy. Zazněly dva návrhy kandidátů na 

předsedu – pan Císarík navrhl pana Miroslava Kopála, pan Kopál s návrhem souhlasil; pan Kopál 

navrhl paní Petru Zmekovou, která však nebyla přítomná a nemohla se ke kandidatuře vyjádřit. Pan 

Spousta navrhl odložit volby na další jednání Školské rady v září 2015. 

Návrh odložení volby byl schválen všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 7). 

k bodu 2/  

Byla předložena zpráva o hospodaření školy v roce 2014. Paní Kolomazníková, ekonom školy, 

prezentovala zprávu. Hlavní činnost – ušetřilo se na energiích, zůstatek se použil na opravy; 

doplňková činnost – díky mírné zimě také nižší náklady, také nižší osobní náklady, byl vyšší zisk. Lehce 

stoupá počet žáků, z toho vyplývá potřeba vybavit třídy (lavice, židle, nábytek). Nutná je oprava 

sociálních zařízení (plánovaná na léto 2015), škola na ni přispěje z rezervního fondu. Pan Kopál vznesl 



dotaz na důvod zvýšení nájemného v tělocvičnách (nyní je malá tělocvična 280 Kč/h., velká tělocvična 

340 Kč/h.). Paní Kolomazníková odpověděla, že původní nájem nepokrýval náklady na rostoucí 

energie. Pronájmy organizacím, které pracují s dětmi, jsou nižší. Pan Spousta se zeptal, čím by mohla 

obec škole pomoci, pan ředitel Sedláček reagoval, že je potřeba řešit provoz in-line dráhy pro 

veřejnost (správa, úklid). V tomto směru vyvolá jednání s panem místostarostou Petrem Hruškou. 

Vnitřní hřiště je zatím uzavřeno pro potřeby školy. Pan Spousta na to reagoval „zavřené hřiště = 

špatné hřiště“, je rozjednána domluva praxe studentů učitelství tělesné výchovy, která by řešila 

dohled nad vnitřním hřištěm. Do 20. 9. dává škola požadavky na obec, většinou se jedná o opravy. 

Členové zprávu akceptovali bez námitek. 

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

k bodu 3/  

Školní rok 2015/16 prezentovala Eva Kašparová. Budou otevřeny 3 první třídy o celkovém počtu 80 

žáků. Ostatní třídy pokračují dál, zájem o matematiku přetrvává, v 6. ročníku bude jedna třída 

matematická. Ze školy odchází 2 pedagogičtí pracovníci do důchodu, jedna paní učitelka přechází na 

jinou školu. Na školu přijdou 3 nové paní učitelky na I. stupeň, 1 nová na II. stupeň a 2 paní 

vychovatelky do školní družiny. ŠD bude rozšířena ze šesti na sedm oddělení. Nové oddělení bude 

v provozu ve stávající knihovně v pavilonu C0, bude nutné řešit spojení vrátnice s knihovnou. Bude se 

pokračovat se sběrem starého papíru, nově také se sběrem hliníku. Škola má zájem se zapojit do  

projektů – podala žádost na dotační program MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ 

a žádost o finanční podporu z OPVK, výzva č. 56, vytvoření čtenářských dílen (nákup 200 knih do 

školní knihovny), zahraniční jazykový kurz pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.  

Pan Kopál se dotázal na začlenění výuky finanční gramotnosti, paní Kašparová odpověděla, že je učivo 

přiměřeně věku zařazeno na I. a pak hlavně na II. stupni, nejvíce v 8. ročníku ve výchově k občanství. 

Dvě paní učitelky se letos zúčastnily čtyřdenního kurzu zaměřeného na výuku finanční gramotnosti. 

Dále pan ředitel informoval, že k 30. 6. 2015 končí provoz bufetu, nájemce dal výpověď. Možnost 

zakoupení svačiny bude řešena, zvažují se automaty se zdravější nabídkou. Pan Kopál se dotázal na 

dělání svačinek ve školní jídelně, pan ředitel zjistí možnosti. 

Další jednání Školské rady je předběžně stanoveno na 8. září 2015 na 16:30 hod. 

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

 

Jednání bylo ukončeno v 17.30 h. 

Zápis provedla: Eva Kašparová   Zápis ověřil: Pavel Císarík 


