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Zápis z jednání Školské rady WZŠMŠ Brno, Plovdivská 8, p. o. 
Pořadové číslo 22/2019 (část II.)                                                  datum 15. dubna 2019  

 
Přítomni: Ivo Brzák, Josef Červenka, Dana Holečková, Svatava Nunvářová, Stanislav Skřička, 
Roman Vančura.  
Hosté: Tomáš Jedlička (bod č. 5)  
 
Schválený program jednání: 

5. Hospodaření školy a Zpráva o výsledku kontroly. 
6. Zodpovězení otázek na ředitele školy z minulého jednání. 
7. Kapacita WZŠ. 
8. Různé, diskuze, závěr. 
 
Zahájení 

Předsedající zahájila jednání v 17:30 h, přivítala všechny přítomné členy. Informovala o tom, 
že se podařilo získat podpis ověřovatele na zápise z 23. 10. 2017.  

Školní rada je usnášeníschopná 6 ze 6, dále jen ŠR.  

Zápis z minulého jednání ŠR zapsán stručně, bodově zachycena rozprava. Ověřovatel jej 
ověřil částečně – bez rozpravy.  

S. Skřička požádal o zaprotokolování konstatování: 

mám důvodné podezření, že zápis č. 22/2019 (část I.) nevypracoval zapisovatel, ale 
předsedkyně ŠR.  

Předsedkyně toto tvrzení označila za nepravdivé. 

Zapisovatel potvrdil, že zápis vypracoval a požádal o zaprotokolování konstatování: 

obvinění S. Skřičky je nepravdivé a ničím nepodložené.  

Předsedající předložila dopis rozesílaný rodičům zástupkyní ředitele „Osobní pozvánka na 
čajování s ředitelem i na setkání nad scio dotazníky“. Předsedající konstatovala, že tento 
dopis přispívá k bouřím rodičů. 

Bod č. 5. Hospodaření školy a Zpráva o výsledku kontroly. 

Ředitel školy odpovídal na dotazy členů ŠR: 

- proč nepředložil zprávu o kontrole hospodaření, jak po něm školská rada požadovala? 

- jaké kroky byly učiněny pro zjištění, kdy a jak došlo k chybám za 2,1 mil. Kč, jak to 
doporučuje zpráva o kontrole?  

- byly navrhované kontrolní mechanismy zavedeny do praxe a jaké mechanismy byly přijaty, 
aby se situace neopakovala? 

- jak se dotkne či dotklo chodu školy snížení investičního fondu na čtvrtinu? 

- má škola dostatečné prostředky na provoz v roce 2019? 
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- mělo chybné účtování investičního fondu vliv na vyplacení mezd a odměn učitelům v roce 
2018? 

Pan ředitel a zástupci pedagogů na otázky odpověděli, vzhledem k výhradám některých 
členů ŠR a ověřovatele k minulému zápisu, které se týkaly zveřejňování neautorizovaných 
výroků, nelze tyto odpovědi zveřejnit. 

S. Nunvářová navrhuje usneseni: ŠR požaduje, aby ředitel předkládal návrh rozpočtu školy 
v předstihu tak, aby jej ŠR mohla projednat před začátkem rozpočtového roku a navrhnout 
případná opatření ke zlepšení hospodaření. 

Ivo Brzák Josef 
Červenka 

Dana 
Holečková 

Svatava 
Nunvářová 

Stanislav 
Skřička 

Roman 
Vančura 

pro pro pro pro pro pro 
Celkem: 6 pro/0 proti/0 zdržel.     Návrh: přijat. 

S. Nunvářová navrhuje usneseni: ŠR projednala zprávu o kontrole a byla seznámena s dalšími 
kroky, které v oblasti hospodaření škola pro rok 2019 podniká ve spolupráci se zřizovatelem.  

Ivo Brzák Josef 
Červenka 

Dana 
Holečková 

Svatava 
Nunvářová 

Stanislav 
Skřička 

Roman 
Vančura 

pro pro pro pro pro pro 
Celkem: 6 pro/0 proti/0 zdržel.     Návrh: přijat. 

S. Nunvářová požaduje zaprotokolovat: 

i přes opakovanou výzvu mi nebyl ředitelem dodán v předstihu návrh opatření, jak bude 
s případnými nedostatky zjištěnými zprávou o kontrole hospodaření školy naloženo. 
Komentář školy k výsledkům kontrol jsem obdržela od ředitele při projednávání tohoto bodu 
a nemohla se na jeho projednání řádně připravit.  

Závěr 
D. Holečková dává ve 20:15 h návrh na přestávku.  

S. Nunvářová dává protinávrh na ukončení jednání s tím, že příště bude pokračováno 
s neprojednanými body, ke kterým budou přidány další potřebné/nové body.  

D. Holečková stáhla svůj první návrh a změnila jej v protinávrh: přerušit jednání a příště 
pokračovat s nedokončenými body, nové body přidávány nebudou. O návrhu na přestávku 
nebylo hlasováno.  

Hlasováno je o protinávrhu D. Holečkové. 
Ivo Brzák Josef 

Červenka 
Dana 

Holečková 
Svatava 

Nunvářová 
Stanislav 
Skřička 

Roman 
Vančura 

pro proti pro proti pro pro 
Hlasování o přerušení a pokračování v programu. Celkem 4 pro/2proti/0 zdržel. Návrh přijat. 
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D. Holečková dává návrh na to, aby zápis ze všech částí jednání byl zveřejněn až po ukončení 
jednání a projednání všech bodů programu, nikoliv po jednotlivých částech. 
 
Hlasováno o zápisu. 

Ivo Brzák Josef 
Červenka 

Dana 
Holečková 

Svatava 
Nunvářová 

Stanislav 
Skřička 

Roman 
Vančura 

pro proti pro proti pro pro 
Celkem 4 pro/2proti/0 zdržel. Návrh přijat. 

 
ŠR byla z časových důvodů přerušena ve 20: 35 h. Jednání bude pokračovat dne 27. 5. 2019 v 
17:30 h. 
 
Přílohy zápisu: 
A. Prezenční listina 
B. Zpráva o výsledku kontroly 

 
Zapsal: Josef Červenka 

 

Zápis ověřil: Stanislav Skřička 

Nedošlo ke shodě mezi zapisovatelem a ověřovatelem zápisu, proto jsou části, které 
ověřovatel ověřil, označeny v textu šedým podbarvením. 

Poznámka zapisovatele: 

Dle jednacího řádu uvedl zapisovatel stručný záznam rozpravy, rozprava byla skryta 
(začerněna) na základě usnesení přijatého na jednání ŠR č: 23/2019 ze dne 16. září 
2019 v bodě č. 7. : 

,, R. Vančura navrhuje: Řešení patové situace se zápisem 22/2019 reagovat nezveřejněním 
sporného bodu – stručný obsah rozpravy, i když je to proti JŘ, a zveřejněním všech ostatních 
součástí zápisu č. 9, odst. 5: 
pořadové číslo zasedání, 
datum zasedání, 
účast členů ŠR, 
schválený pořad zasedání, 
přijaté závěry, 
průběh a výsledek hlasování s uvedením, jak jednotliví členové hlasovali, 
přijatá usnesení.‘‘ 
 

Předsedkyně ŠR Svatava Nunvářová 


