
Zápis 

 

ze 40. jednání Školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16, 623 00, konaného 

dne 17. 12. 2018 od 16:30 hod. na ZŠ Pavlovská 16, Brno 

Přítomni: Miroslav Kopál, Petra Forýtková, Mgr. Petra Koudelková, Ing. Michal Velička, Dipl.-Kfm. 

Dalimil Ospalý, Mgr. Petr Janáček, Mgr. Eva Kašparová, Mgr. Simona Hanousková, Bc. Klára Višinková 

Omluven: --- 

Nepřítomni: --- 

Hosté: Mgr. Lumír Sedláček, Renata Kolomazníková 

Jednání zahájil pan Miroslav Kopál. 

 

Program:  

1. Představení členů ŠR. 

2. Projednání finančního plánu školy. 

3. Různé (návrh změny ve školním řádu, případně další). 

 

Hlasování o programu: schváleno jednomyslně (přítomno 9)  

k bodu 1/  

Pan Kopál představil nové členy zastupující zřizovatele školy. 

Vzato na vědomí všemi přítomnými členy Školské rady (přítomno 6) 

k bodu 2/  

Ředitel školy Lumír Sedláček předložil Finanční plán školy. Okomentovala jej paní Renata 

Kolomazníková, která uvedla, že plán je zveřejněn na webu školy. Předpokládá, že plán bude schválen 

v prosinci Radou MČ. Předpokládá, že škola dostane o 100 tis. Kč více než v roce 2018 (důvod: opravy, 

údržba, nákup drobného majetku důležitého pro chod školy). Spousta výdajů je mandatorních 

(vodné, stočné, plyn, elektřina), pak jsou tam ostatní služby (počítačová síť, provoz kopírky, telefony, 

licence na PC programy, poplatky bance…). K plánu oprav řekla, že bohužel jsou některé 

nepředvídatelné. V drobném hmotném a nehmotném majetku musí škola myslet na postupnou 

obnovu NB a obnovu nábytku v učebnách. Ve školní jídelně jsou v plánu výměny některých vozíků za 

nerezové. 

Následovaly dotazy členů rady.  

Paní Višinková se zeptala, zda se v plánu počítá s nákupem nábytku pro školní družinu – ŘŠ Sedláček 

odpověděl, že ano. Pan Velička si ujasňoval položku mzdových nákladů, v souvislosti s placením 

správce beach volejbalového hřiště, položku nákupu pracovních oděvů (např. obuv pro správní 



zaměstnance) a ostatní náklady. Pan Ospalý se pozastavil nad tím, že očekáváme nižší spotřebu 

elektrické energie. Paní Kolomazníková odpověděla, že škola má energii nakoupenu na burze už na 

rok 2019, pro rok 2020 se očekává spolupráce s MMB na nákupech energií. Pan Ospalý sdělil, že se dá 

čekat nárůst o 50 %, paní Kolomazníková očekává nárůst o 40 %. Doplnila dále, že největší spotřeba 

je v osvětlení, což vede školu k postupnému přechodu na úspornější osvětlení. Pan Ospalý řekl, že je 

potřeba hledat dotační programy na úspory energie. Pověřil ŘŠ Sedláčka, aby do dalšího jednání 

školské rady zjistil, jaké dotační programy existují. 

Pan Kopál se zeptal na nákup pračky do školní jídelny – paní Kolomazníková vysvětlila, že koncem 

roku byla koupena levná pračka z důvodu nedostatku peněz a proto je potřeba koupit kvalitnější. 

Méně kvalitní (výkonná) pračka se pak přesune do cvičné kuchyňky, ve které nyní funkční pračka 

není.  

Pan Kopál dále sdělil, že si procházel zápisy z jednání školských rad a našel, že v roce 2014 se řešily 

poplatky v bankách. Nyní platí škola v KB 34 tis. Kč, dříve to bylo 40 tis. Kč. Vznesl dotaz, zda by 

nebylo možné na poplatcích ještě ušetřit, zda není možné oslovit banky a docílit snížení. Paní 

Kolomazníková sdělila, že částka 34 tis. Kč je stará měsíc, vyjednala ji u KB a vzhledem k měsíčnímu 

pohybu (700-800 položek) je to nejlepší tarif u KB, jaký může být. Na dotaz, zda je možné banku 

změnit někdy v budoucnu, odpověděla paní Kolomazníková, že je to problematické vzhledem 

k různým dotacím, kde se v průběhu čerpání nesmí měnit číslo účtu. Pan Janáček nadnesl dotaz, jak 

by škola mohla dosáhnout změny účtu, pokud by po průzkumu vycházely poplatky lépe u jiné banky, 

na to řekla paní Kolomazníková, že by to muselo být řešeno přechodným obdobím asi 3 let, kdy by 

musely být vedeny oba účty současně. 

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

k bodu 3/  

Paní Kašparová okomentovala návrh a důvod úpravy Školního řádu, konkrétně Přílohy č. 2: 

Uvolňování žáka z vyučování, bod 4.. Původní znění: 

O každé neomluvené absenci a zvýšené absenci (100 hodin a více v jednom pololetí) jedná třídní 

učitel s výchovným poradcem a následně se zákonným zástupcem žáka. O tomto jednání vyhotoví 

zápis. V případě opakované neomluvené absence nebo v případě nespolupráce zákonných zástupců 

bude škola jednat se sociálním odborem příslušné městské části. Škola oznamuje na sociální odbor 

žáky s absencí nad 150 hodin, pokud nejde o dlouhodobou absenci ze zdravotních důvodů. 

Nové navrhované znění: 

Každou neomluvenou absenci (bez ohledu na počet hodin) a  každou zvýšenou absenci  žáka ve škole 

(v součtu nad 100 hodin v jednom pololetí) projedná  bezodkladně třídní učitel s výchovným 

poradcem a následně se zákonným zástupcem žáka. O tomto jednání vyhotoví zápis a uloží jej do 

dokumentace žáka.  Bude-li absence  u konkrétního žáka  nasvědčovat tomu, že jeho  rodiče neplní 

povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, případně zneužívají práva plynoucí  z rodičovské 

odpovědnosti, oznámí to škola bez zbytečného odkladu místně příslušnému orgánu sociálně právní 

ochrany dětí.  



Návrh přišel po žádosti na úpravu ŠŘ zákonného zástupce žáka, kdy druhý ZZ pobývá z pracovních 

důvodů v zahraničí a rodina by se díky případným nemocem a potřebě vzájemných návštěv dostala 

přes jinak velmi zodpovědný přístup do počtu hodin absence vyšší než 150 hodin.  

Dále pan Ospalý sdělil, že bude prosazovat rekonstrukci povrchu v tělocvičnách, aby již příští rok 

práce mohla začít. Požádal, aby škola připravila odhad nákladů na rekonstrukci. ŘŠ Sedláček již o 

nákladech telefonicky jednal s panem starostou Šafaříkem, jak potvrdil pan Velička. Pak Kopál sdělil 

svůj názor, že by škola měla peníze z výdělků z pronájmů tělocvičen „spořit“ na podobné opravy. 

Pak Kopál vznesl dotaz na zástupce zřizovatele, zda obec plánuje větší opravy základních škol. Bylo 

mu odpovězeno, že je třeba, aby ŘŠ sepsal „knihu přání“. 

Dále pan Kopál vznesl dotaz, zda se bude vytvářet nový dokument, který by navázal na Koncepci 

školství v Kohoutovicích (2013-2018). Pan Ospalý sdělil, že do vzdělávání školám mluvit obec nebude, 

že na obci je otázka investic. 

Pan Janáček se zeptal, zda se škola zapojila do akce „Ukliďme Česko“. Škola se zapojila před rokem. 

Pan Janáček vyzvedl možnost touto aktivitou vést žáky k vyšší zodpovědnosti, mohlo by ubýt 

pohozených odpadků v okolí školy. Paní Hanousková k tomu řekla, že bohužel jsou v okolí školy často 

přeplněné odpadkové koše – bude potřeba dát podnět na MOP. 

Pan Janáček pochválil webové stránky školy. Pak Kopál požádal o doplnění kontaktu na fotografku a 

čas konání lednových třídních schůzek. 

Dále pan Kopál informoval, že sehnal 13 tis. Kč na výmalbu chodeb v ŠD, nyní se čeká na námět od 

studentů ZUŠ, se kterou je domluvena spolupráce na akci. 

ŘŠ Sedláček informoval, že minulý týden navštívil školu statik, aby vyhodnotil nebezpečnost prasklin 

na zdech v některých prostorách školy a padání omítek ze stropů. Jeho závěr byl, že riziko nehrozí, že 

pravděpodobnost padání větších ploch stropů nehrozí. 

Paní Višinková řekla, že ráda na škole pracuje a že se dobře s vedením školy spolupracuje. 

ŘŠ Sedláček závěrem pozval všechny na Vánoční radovánky. 

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

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:40 h. 

Zápis provedla: Eva Kašparová  Zápis ověřil: Miroslav Kopál 


