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

Pořadové číslo 19/2017                                                                      datum 23. 10. 2017  
 
Přítomni: Ivo Brzák, Zuzana Dubová, Dana Holečková, Svatava Nunvářová, Roman 
Vančura. 
Omluveni: --- 
Nepřítomni: Josef Červenka. 
 
 
Navržený program jednání: 

 1. Zahájení a schválení programu.  
 2. Výroční zpráva školy za rok 2016/2017. 
 3. Rozbor hospodaření školy 2016. 
 4. Rozpočet školy na rok 2018. 
 5. Změna vnitřního řádu školní jídelny. 
 6. Různé, diskuze, závěr. 
 

Průběh jednání 

Bod č. 1) Zahájení a schválení programu 

Ověřovatelka potvrzuje, že zápis z minula je v pořádku, je v souladu se skutečností a 
s jednacím řádem. Konstatována přítomnost nadpoloviční většiny členů (5 ze 6), a tedy 
usnášeníschopnost školské rady. Zápis pořizuje Ivo Brzák. Ověřením tohoto zápisu je 
pověřena Zuzana Dubová. 

K programu bylo několik návrhů na změny. Hlasování o jednotlivých změnách programu 
proběhnou samostatně. 

Návrh předsedající na stažení z programu bodu č. 2 – Výroční zpráva školy za rok 2017/2017 
z důvodu jejího nepředložení v dostatečném předstihu k prostudování (zpráva byla 
přinesena na jednání ŠR (dále jen školská rada). 

Ivo Brzák Josef 
Červenka 

Zuzana 
Dubová 

Dana 
Holečková 

Svatava 
Nunvářová 

Roman 
Vančura 

proti - proti proti pro proti 

Pro 1 – proti 4 – zdržel 0. Návrh nepřijat. Bod zůstává součástí programu a je přesunut 
jako poslední, aby přítomní měli možnost se s obsahem zprávy seznámit na místě. 
 

Na žádost vedení školy prostřednictvím W-alternativy předsedající navrhuje stažení bodu 
č. 5 Změna vnitřního řádu školní jídelny. 

Ivo Brzák Josef 
Červenka 

Zuzana 
Dubová 

Dana 
Holečková 

Svatava 
Nunvářová 

Roman 
Vančura 

pro - pro pro pro pro 

Pro 5 – proti 0 – zdržel 0. Návrh byl přijat. 
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Na žádost ředitele školy předsedající navrhuje zařadit k projednání nový bod s názvem 
Požadavky na opravy a rekonstrukce v budově školy. 

Ivo Brzák Josef 
Červenka 

Zuzana 
Dubová 

Dana 
Holečková 

Svatava 
Nunvářová 

Roman 
Vančura 

pro - pro pro pro pro 

Pro 5 – proti 0 – zdržel 0. Návrh byl přijat. 

 

Schválený program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu.  
2. Rozbor hospodaření školy 2016. 
3. Rozpočet školy na rok 2018. 
4. Požadavky na opravy a rekonstrukce v budově školy. 
5. Různé, diskuze. 
6. Výroční zpráva školy rok 2016/2017.  
7. Závěr. 

 

Bod č. 2) Rozbor hospodaření školy 2016 
Projednány některé projekty: Projekt Mentoři. Projekt Ovoce a zelenina do školy – 
rozšíříme na II. Stupeň. Skutečně zdravá škola. Vlastní kuchyně se odráží velmi pozitivně 
na dětech – chodí do jídelny rádi.  

Bod č. 3) Rozpočet školy na rok 2018. 
Rozpočet na rok 2018 nebyl předložen.  

Otázky: 
Proč nebyl předložen rozpočet na rok 2017? 
Výše uloženého odvodu z investičního fondu – proč se neproinvestuje? 
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, …)? 

Bod č. 4) Požadavky na opravy a rekonstrukce v budově školy 
17.2.2017 první žádost školy na OŠMT (p. Novák) na opravy, 13.6. – druhá žádost; žádná 
odpověď. 

Jak podpořit potřebu oprav ve škole?  

Školská rada se připojuje k požadavkům školy a žádá, aby požadavky školy na opravy 
zařadil zřizovatel k projednání na Radě města Brna a pokud možno schválil.  

Bod č. 5) Různé a diskuze: 
a)Rodiče: Nedostatek papíru, mýdla a teplé vody na WC, zejména u jídelny. Stížnosti se 
vztahovaly zejména k měsícům květen, červen, září 2017. Zástupci školy informují, že se 
snaží zajistit dostatek desinfekčních potřeb. Rozvody vody vyžadují opravy. 
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b)Rodiče: nový způsob vcházení do budovy školy. Rodičům po ranním zpívání není 
umožněn vstup způsobem, který byl v loňském školním roce přístupný. Vstup z vestibulu 
je hlídán paní uklízečkou. Důvod není znám, není chápán a bylo by dobré to vysvětlit a 
s rodiči vhodněji vykomunikovat.  

Zástupci školy: Škola jako Otevřená škola se snaží umožnit vstup i rodičům. A škola má 
důvod, proč zajišťuje vstup jiným způsobem. Informaci o novém vstupu šíří třídní učitelé a 
vychovatelé. 

Bod č. 6) Výroční zpráva 2016/2017 
Školská rada na jednání pročetla zde Výroční zprávu.  
Podnět: Rada žádá školu o dřívější poskytování podkladů k prostudování, aby měla 
dostatek času k pročtení. 
 
Hlasování o schválení Výroční zprávy 2016/2017: 

Ivo Brzák Josef 
Červenka 

Zuzana 
Dubová 

Dana 
Holečková 

Svatava 
Nunvářová 

Roman 
Vančura 

pro - Pro pro pro pro 

Pro 5 – proti 0 – zdržel 0. Návrh byl přijat. 
 
Bod č. 7) Závěr 
Ředitel se zúčastní příštího zasedání ŠR. Projednány potřeby a možnosti konání dalšího 
jednání ŠR. Termín příštího zasedání bude stanoven do 15. 4. 2018, ŠR se uskuteční 
v průběhu května 2018. 
 

Přílohy zápisu: 
A. Prezenční listina 
B. Rozbor hospodaření školy za roky 2016 – 2014. 
C. Rozpočet školy za rok 2017. 
D. Výroční zpráva 2016/2017. 
 

  Zapsal Ivo Brzák 

  Zápis ověřila Zuzana Dubová 


