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Zápis z jednání Školské rady WZŠMŠ Brno, Plovdivská 8, p. o. 
 

Pořadové číslo 20/2018                                                                      datum 13. 6. 2018  
 
Přítomni: Ivo Brzák, Josef Červenka, Dana Holečková, Svatava Nunvářová, Roman 
Vančura. 
Omluveni: Zuzana Dubová. 
Host: Tomáš Jedlička. 
 
Navržený program jednání: 

 1. Zahájení a schválení programu. 
2. Rozbor hospodaření školy 2016 a 2017 (za rok 2016 se opakuje z minula). 
3. Rozpočet školy na rok 2018 (bod z minula). 
4. Školní vzdělávací program. 
5. Změny v provozu družiny a prostorovém uspořádání učeben a tříd ve školním roce 
2018/2019 (v souvislosti s rozšířením počtu dětí o další jednu třídu ve škole). 
6. Různé, diskuze, závěr. 
 

Průběh jednání 

Bod č. 1) Zahájení a schválení programu 

Ověřovatelka minulého zápisu není přítomná, nikdo zápis z minula nepřipomínkuje v tom 
smyslu, že by nebyl v souladu se skutečností a s jednacím řádem. Konstatována 
přítomnost nadpoloviční většiny členů (5 ze 6), a tedy usnášeníschopnost školské rady 
(dále jen jako ŠR). Zápis pořizuje Ivo Brzák.  

Navržena změna pořadí bodů programu. Bod 4 je navržen na přesunutí za bod 1. 
Hlasování o změněném programu jednání: 

Ivo Brzák Josef 
Červenka 

Zuzana 
Dubová 

Dana 
Holečková 

Svatava 
Nunvářová 

Roman 
Vančura 

pro pro - pro pro pro 

Pro 5 – proti 0 – zdržel 0. Návrh přijat.  
Schválený program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu.  
2. Školní vzdělávací program. 
3. Rozbor hospodaření školy 2016 a 2017 (za rok 2016 se opakuje z minula). 
4. Rozpočet školy na rok 2018 (bod z minula). 
5. Změny v provozu družiny a prostorovém uspořádání učeben a tříd ve školním roce 

2018/2019 (v souvislosti s rozšířením počtu dětí o další jednu třídu ve škole). 
6. Různé, diskuze, závěr. 

 

Bod č. 2) Školní vzdělávací plán 
- Úprava od 1. 9. 2018 – eurytmie se učí až do 8. třídy (dříve se učila jen do 7. třídy). 

Využijí se aktuální personální možnosti – dostupnost učitelů eurytmie. Ubere se 



Zápis – Školská rada WZŠMŠ – 13. 6. 2018  Stránka 2 z 4 
 

dotace z Pracovních činností, které jsou naddimenzované ve volitelných předmětech, 
a Tělocviku). 

- Bod 2.6 – je potřeba změnit na „scházíme se minimálně 2x ročně“. 

Hlasování o Školním vzdělávacím plánu: 

Ivo Brzák Josef 
Červenka 

Zuzana 
Dubová 

Dana 
Holečková 

Svatava 
Nunvářová 

Roman 
Vančura 

pro pro - pro pro pro 

Pro 5 – proti 0 – zdržel 0. Školní vzdělávací plán s úpravou bodu 2.6 byl přijat.  
 

Bod č. 3 a 4) Rozbor hospodaření školy 2016 a 2017. Rozpočet školy na rok 2018.  
Státní rozpočet – platy; je daný počtem žáků. 
Investiční fond – Výše uloženého odvodu z investičního fondu – proč se neproinvestuje? IF 
se střádá mnoho let, odpisy se povinně odvádí zřizovateli. Odvody odpisů ve výši 1 mil. Kč 
jsou součástí provozního rozpočtu (příjmů) školy. 
Provozní rozpočet – vše mimo platy a nákupy pomůcek (částečně včetně uklízeček) 
- 2011 – 3 100 000Kč  
- 2018 – 3 141 000Kč 
- Rozpočet nerespektuje změny výdajů v průběhu let. 
- Provozní rozpočet (od zřizovatele) se za 7 let prakticky nezměnil! Ale škola má 80-
100 žáků víc. Rostou energie (voda), inflace, potřeby oprav, starost o kuchyni a jídelnu, 
vybavení, atrium.  
- Není v rozpočtu zohledněna Doplňková činnost (tělocvična, jídelna – cca 200 tis. 
příjmy z pronájmu). 
-  Chystá se o letních prázdninách rekonstrukce školní kuchyně – elektroinstalace, 
dlažby, výdejní okénko z prostředků rozpočtu školy (cca 2 mil. Kč). 
- Možnost navýšení rozpočtu? Je v rozhodnutí Rady města Brna. 
- Získávají ostatní školy provozní příspěvek navýšený o inflaci a o změnu počtu žáků? 
Jak se v průběhu let měnily rozpočty ostatních brněnských škol? Dotazy na Zuzanu 
Dubovou (členka Školské komise Rady Města Brna) příště.  
Na OŠMT je třeba se dotázat, existuje-li vztah mezi počtem žáků a provozním rozpočtem 
a pokud ne, čím je určována výše provozního rozpočtu. Jakým způsobem a procesy je o 
provozním rozpočtu rozhodováno – kdo připravuje podklad a kdo se k návrhům vyjadřuje 
či schvaluje před rozhodnutím Rady města Brna? 
Nejasnoti z minulého jednání ŠR: Zjištěny poddimezované plánované výnosy a 
naddimenzované plánované náklady z vlastních výkonů. Proč pokles přepočteného počtu 
pracovníků, když roste počet žáků? Střednědobý výhled rozpočtu – proč není vidět 
koncepce školy (vývoj nákladů, výnosů, růst mezd, …)? 
Vysvětlení: Metoda rozpočtování a položky rozpočtu jsou předloženy z OŠMT a škola je 
jen přijme. Nereflektování vývoje rozpočtu a koncepce školy – viz neměnící se provozní 
rozpočet výše. 
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Hlasování o vzetí na vědomí Rozborů hospodaření školy v letech 2016 a 2017 a Rozpočtu 
na rok 2018. 

Ivo Brzák Josef 
Červenka 

Zuzana 
Dubová 

Dana 
Holečková 

Svatava 
Nunvářová 

Roman 
Vančura 

pro pro - pro pro pro 

Pro 5 – proti 0 – zdržel 0. Rozbory hospodaření školy za roky 2016 a 2017 a Rozpočet na 
rok 2018 byly ŠR vzaty na vědomí. 
 
Bod č. 5) Změny v provozu družiny a prostorovém uspořádání učeben a tříd ve školním 
roce 2018/2019 (v souvislosti s rozšířením počtu dětí o další jednu třídu ve škole). 

- Rozrosteme se kvůli další paralelní třídě. 
- Všechny horní třídy budou kmenové a některé z nich pro odpolední družinu. 
- Ranní družina zůstane v časech a místě jako v tomto školním roce. 
- Kmenová učebna družiny/jazyková učebna zůstane. 
- Lesní družina bude fungovat. 
- 2017/2018 nebyla naplněna kapacita družiny. 
- Očekáváme naplnění kapacity družiny v příštím roce. 
- Projekt WA pro družinu v 5. třídě. 
- Rada města Brna by měla 26. 6. 2018 projednávat investiční záměr (OIP) na 

přebudování výměníku a možného rozšíření kapacity školy. 
 
 
Bod č. 6) Různé a diskuze: 
1) Investice školy 

a) OŠMT má vyčleněno každý rok cca 10 mil. Kč na opravy městských škol. 
b) Škola se o opravách nedozví příliš dopředu. 
c) Rozhoduje vedoucího OŠMT, kam budou prostředky směřovány, má cenu ho 

oslovit. 
d) Dopis se seznamem požadavků adresovaný OŠMT (2017) – v březnu 2018 škola 

zopakovala svůj dotaz. 
e) OŠMT nerealizovalo v roce 2017 žádnou opravu školy. 
f) Letošní opravu kuchyně platí škola. 
g) Škola potřebuje uhradit některé investice, požádat OŠMT o jejich možnosti a 

řazení do jejich priorit. Budovy školy jsou ze 70. let a mnoho sítí je za svojí 
životností, kontrola generálních oprav inženýrských sítí, dotaz na tyto revize a 
opravy u majitele budovy (se souhlasem a vědomím ředitele). Školská rada se 
připojuje k investičním potřebám školy, které budou ŠR školou zaslány, a jejich 
zařazení mezi priority rozpočtových výdajů zřizovatele.  

Hlasování o souhlasu s oslovením OŠMT o příspěvek na investice školy. 

Ivo Brzák Josef 
Červenka 

Zuzana 
Dubová 

Dana 
Holečková 

Svatava 
Nunvářová 

Roman 
Vančura 

pro pro - pro pro pro 

Pro 5 – proti 0 – zdržel 0. Souhlas s oslovením, po předání požadavky školou, byl schválen. 
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2) Bruslení pod Joštem 
a) pro školy Brno-střed zdarma. 
b) domluveno se starostou městské části Brno-střed, že bruslení zdarma zde 

v dopoledních hodinách může využívat i waldorfská škola. V případě zájmu o 
bruslení žáků stačí, když ředitel/třídní učitel osloví starostu Brna-střed a domluví se 
na možnostech. 

3) Informace o zápisu do 1. třídy 
a) k zápisu přišlo 48 dětí,  
b) v plánu je otevřít paralelní třídy i v dalším školním roce. 

 
4) Všichni deváťáci se dostali, kam chtěli. 
 
Bod č. 7) Závěr 
Projednány potřeby a možnosti konání dalšího jednání ŠR. Termín příštího zasedání bude 
stanoven s ohledem na potřeby školy a schválení Výroční zprávy školy, cca říjen 2018. Do 
programu bude zařazen bod Výroční zpráva školy a změna školního řádu (v souvislosti 
s GDPR). 
 

Přílohy zápisu: 
A. Prezenční listina. 
B. Školní vzdělávací plán 
C. Rozbor hospodaření školy za roky 2016, 2017. 
D. Rozpočet školy za rok 2018. 
 
 
Zapsal Ivo Brzák, zápis doplněn podle Jednacího řádu ŠR – S. Nunvářová. 

Zápis ověřil Josef Červenka. 


