Zápis

z 34. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného
dne 18. 10. 2016 od 16.30 hod. na ZŠ Pavlovská 16, Brno
Přítomni: Miroslav Kopál, Michal Pokorný, Petra Zmeková, Pavel Císarík, Mgr. Eva Kašparová,
Ing. Karel Aujeský
Omluveni: Lenka Vejrostová, Mgr. Robert Čechman, PhDr. Petr Hruška, MBA
Hosté: Mgr. Lumír Sedláček, Renata Kolomazníková
Jednání zahájil a dále řídil Miroslav Kopál.
Program:
1. Představení finančního plánu školy.
2. Různé.
Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 6)
k bodu 1/
Po zahájení panem Kopálem si vzal slovo ředitel školy Mgr. Sedláček. Finanční plán na následující rok
vychází z toho letošního, objevují se zde některé zásadní požadavky, které jsou z pohledu školy
potřebné, nutné. Řeč pana ředitele dále doplnila hospodářka školy Renata Kolomazníková. Bude
docházet k nezbytnému opravování havarijního stavu linolea a podlah (asi 100 tis.), což bude
financováno z rezervního fondu. Dále se budou opravovat dvě třídy nebo jedna velká chodba.
Z rezervního fondu se nadále pokryjí náklady na nákup nábytku do tříd (asi 150 tis.). Rádi bychom
pořídili domovní videotelefony do školní družiny. Vznikají náklady na nově zřízené sportoviště s inline dráhou, je potřeba platit za údržbu a pravděpodobně za člověka, který se o to stará a hlídá dobrý
stav. Pan Sedláček zmínil, že jsme požádali o vyšší rozpočet, protože nám peníze na častější údržbu
nestačily. Paní Kolomazníková ještě hovořila o investicích, které nejsou zahrnuty do rozpočtu, ale
jejich stav je alarmující. Jsou to zejména opravy na střeše, sociální zařízení, podlahy v učebnách (10
učeben), obložení a podlahy v tělocvičnách a oprava vzduchotechniky ve školní jídelně.
Pan Kopál vznesl dotaz, jestli se nějakým způsobem bere na vědomí, že ZŠ potřebuje nějakou velkou
investici po nějakých dlouhých obdobích, kdy končí životnost některých stavebních prvků. Reagoval p.
Aujeský, že se o tom neuvažuje. Do školství se letos investovalo abnormální množství financí, v dalším
roce je potřeba rozdělit peníze i do jiných odborů. Je potřeba využívat všech možností, jak sehnat
peníze, např. sledovat dotační fondy EU, státu.
k bodu 2/
Zástupkyně školy Mgr. Eva Kašparová informovala ŠR, že končí funkční období zákonných zástupců ve
ŠR, bude tedy potřeba uskutečnit nové volby. V souvislosti s tím vznesla dotaz, je-li možné uvést u

kandidátů také údaje o zaměstnání, případně informaci o tom, ve které třídě mají své dítě. Pan
Aujeský řekl, že je za prvé potřeba držet se zákona a za druhé musí být souhlas kandidáta.

Jednání bylo ukončeno v 17:30 h.
Zápis provedl: Pavel Císarík

Zápis ověřila: Eva Kašparová

