
Zápis 

 

z 31. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného 

dne 13. 10. 2015 od 16.30 hod. na ZŠ Pavlovská 16, Brno 

Přítomni: prof. RNDR. Jiří Spousta, Ph.D., PhDr. Petr Hruška, MBA, Lenka Vejrostová, Miroslav Kopál, 

Michal Pokorný, Petra Zmeková, Pavel Císarík, Mgr. Robert Čechman, Mgr. Eva Kašparová 

Hosté: Mgr. Lumír Sedláček, Renata Kolomazníková 

Jednání zahájila Eva Kašparová, po volbě předsedy dále řídil Miroslav Kopál 

 

Program:  

1. Volba předsedy ŠR 

2. Představení finančního plánu školy 

3. Různé 

 

Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 9)  

k bodu 1/  

Na post předsedy ŠR byli navrženi Jiří Spousta a Miroslav Kopál. Volba proběhla tajným hlasováním, 

přičemž p. Spousta obdržel 3 hlasy a p. Kopál obdržel 6 hlasů. Novým předsedou se tak stává 

Miroslav Kopál. 

k bodu 2/  

Ředitel školy Lumír Sedláček předložil Finanční plán školy, přičemž zmínil, že byl vypracován dle 

nejlepšího vědomí a svědomí při spolupráci ředitele, ekonomky a školníka. Dále si vzala slovo 

ekonomka školy Renata Kolomazníková, která zmínila, že vše potřebné je rozepsáno v podrobném 

Komentáři k rozpisu návrhu finančního plánu pro rok 2016, který je přílohou Finančního plánu. Návrh 

pro rok 2016 je o 200 000 Kč vyšší než v předchozím roce, jelikož ze strany školy je v plánu nakoupit 

nějaká vybavení (zejména nábytek). Co se týká rezervního fondu, z něj by škola ráda opravila WC, 

zlepšila vybavení tříd, jedná se však o návrh, je tedy možné, že peníze nebudou škole přiděleny. 

Pan Pokorný se zeptal, jakým způsobem se bude využívat školní hřiště. Kdo je nakonec bude 

spravovat. Odpověděl Lumír Sedláček, že se zřizovatel zatím nevyjádřil, komu správu předá, buď to 

bude obec, nebo škola. Ve finančním plánu je však uvedeno, že na něj žádá škola o peníze. 

Pan Kopál chtěl vědět, jak funguje Fond investiční, zejména odvod do rozpočtu obce. Škola dostala do 

správy budovu školy, ale obec řídí financování. Uvažuje se nad možností ponechat peníze, které se 

z fondu investičního odvádějí obci na případné opravy školy? Odpověděl pan Hruška, že se o takové 

možnosti neuvažuje. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 9) 



 

k bodu 3/  

Ředitel školy upozornil na to, že na hřišti poničil spadlý strom nově postavený plot. Vzniklá škoda byla 

uhrazena podnikem Lesy města Brna. 

Petra Zmeková vznesla dotaz ohledně léků, které smí být podávány dětem v případě úrazu na půdě 

školy nebo při školních akcích. Obdržela totiž na třídních schůzkách informaci o nové vyhlášce, v níž 

se údajně píše, že zraněnému dítěti nemůže být podána desinfekce rány. Může se prý použít pouze 

voda. Paní Kašparová odpověděla, že paní učitelka Gruntová, která je školním zdravotníkem, dostala 

na školení radu, jak v těchto případech postupovat. O nové vyhlášce však nevíme. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 9) 

 

Jednání bylo ukončeno v 17.30 h. 

Zápis provedl: Pavel Císarík   Zápis ověřila: Eva Kašparová 


