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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

15.4.2013 
PŘÍTOMNI: 

 
Zástupci nezletilých žáků 

 pí Milena Levíčková 
 Mgr. Karel Plocek 

 MUDr. Štěpán Tuček 

Pedagogičtí pracovníci 

 Mgr. Petr Kolář 
 Mgr. Lucie Kabátková 
 Mgr. Jana Slavíková 

Zástupci jmenováni zřizovatelem 

 s. Františka -  Ludmila Kadlčíková 
 s. Pavla  -  Marie Jančíková 
 s. Kristina  - Marie Jeřábková

Hosté: ředitelka školy Mgr. Pavlína Vojtěchová 

PROGRAM: 

1. Hospodaření školy v roce 2012 

2. Rozpočet hospodaření školy na rok 2013   

3. Úpravy RVP ZV 

4. Informace ředitelky školy 

5. Náměty k příštímu jednání 

Předseda ŠR Mgr. Petr Kolář přivítal všechny přítomné a seznámil přítomné s programem jednání. 
 

 
 
PRŮBĚH JEDNÁNÍ: 
 

Ad 1) Hospodaření školy v roce 2012 

 

Členové školské rady byli seznámeni s hospodařením školy v uplynulém roce 2012: 
 

Příjmy: 

- provozní dotace MŠMT byly nižší (vypočítává se z počtu žáků v září 2011); 

- finance na asistenty pedagoga se získávají zvlášť z rozvojového programu AP, nepokryjí ale 

náklady na celý školní rok (doplácí škola); 

- díky programu Renovabis se podařilo vybudovat školní kuchyňky (plánovaná výuka předmětu 

Příprava pokrmů); 

- vybavení další třídy 2. stupně interaktivní tabulí (proběhlo již školení pedagogů) 

- díky darům fyzických a právnických osob (včetně výtěžek DMS sbírky Velehrad) se podařilo 

zakoupit nový nábytek do tříd; 
 

Výdaje: 

- rozpočet zatěžují vysoké spotřební náklady (xerox, tonery do tiskáren, papíry, čistící prostředky, 

aj.); 

- učebnice a učební pomůcky škola financovala každému prvňákovi (zrušené „pastelkovné“);   

- výdaje za energie jsou vysoké (díky dlouhé zimě se očekávají ještě vyšší); 

Pozitivní je výsledek hospodaření – výdaje byly nižší než příjmy; převážně díky daru z DMS sbírky – 

zbývající finance budou použity na nábytek a vybavení do jazykové učebny ve 3. patře. 

Finanční situace školy neumožnila ŘŠ rozdělit pedagogům finanční odměny celý rok.  

 

Návrh ŠR:  

Pokusit se snížit spotřební náklady na kopírování: vyjednat nižší pořizovací cenu papíru, tonerů 

(věrnostní program, či sponzorský dar v podobě materiálů - papíru od rodičů). 

Stanovit vyšší ceny za sešity a kopírování na žáka. 

  



Ad 2)  Rozpočet hospodaření školy na rok 2013  

 

Členové školské rady byli seznámeni s plánovaným rozpočtem školy na rok 2013: 

- díky vyššímu počtu žáků (rozhodující je stav k 30.9.2012 pro výši dotace na rok 2013) je škole 

připsána i vyšší dotace MŠMT na žáka, dotace zahrnuje žáky v zahraničí, žáky v domácí 

škole, žáky s vývojovými poruchami a postižením; 

- dotace je také připsána školní družině a školnímu klubu;  

- v porovnání s loňským rokem je dotace vyšší, ale máme zapsáno více prvňáků a nabudou tak 

náklady na prvňáky („pastelkovné“ 1000 Kč / žák) 

- pozitivní je vyšší příspěvek na asistenta 

- od nového školního roku je potřeba zřídit dvě nové místa asistenta pedagoga (1. a 6. ročník), 

legislativně nemůžeme nyní získat doporučení k integraci daných žáků (tzn. že nemůžeme 

žádat o dotaci AP) – situace je v řešení  

- nyní je požádáno o finance z projektu Renovabis na interaktivní tabuli pro 1. stupeň  

- v úvaze je spolupráce s projektovou manažerkou 

 

Ad 3) Úpravy RVP ZV 

 

Od nového školního roku 2013/2014 vchází v platnost úpravy Rámcového vzdělávacího plánu 

základního vzdělávání týkající se především výuky na 2. stupni a zahrnující změnu Školního 

vzdělávacího plánu. 

 

 Druhý cizí jazyk; 

 V matematice přesunuto učivo o zlomcích a desetinných číslech již na 1. stupeň ZŠ – tuto 

změnu již máme v ŠVP díky koncepce p. prof. Hejného; 

 Dopravní výchova zavedena kvůli nárůstu smrtelných a dalších úrazů dětí a žáků v silniční  

a železniční dopravě, získání řidičského průkazu mladistvými na malé motocykly a následná 

nehodovost (proto zdůraznění především na 2. stupni ZŠ); 

 Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 

 Obrana vlasti 

 Boj proti korupci 

 Finanční gramotnost 

 Sexuální a rodinná výchova  

 

Ad 4)  Informace ředitelky školy 

 

- hledá se učitel/ka angličtiny na příští školní rok; 

- pedagogický sbor bude schvalovat / upravovat nový školní řád; jeho schválenou podobu 

obdrží ŠR v předstihu plánovaného červnového setkání; 

- problematika šikany – vedení školy hledá způsob, jak efektivně zacílit prevenci šikany 

(seminář, odborník aj.); 

- automat – prodej baget na vrátnici skončil (žáci využívají možnosti svačin ve ŠJ); zvažuje se 

přesunutí automatu u schodiště do vyššího patra (z důvodu omezení přístupu mladším dětem 

1.stupně) 

- pouť rodin na Vranov u Brna – neděle 28.dubna; 

- plánujeme celoškolní pouť na Velehrad 10. května (žáci 1. stupně pojedou od školy autobusy, 

žáci druhého stupně vlakem, nebo půjdou pěšky); 

 



Ad 5)  Náměty k příštímu jednání 

 

Příští zasedání ŠR proběhne v úterý 18. června v 17 hodin. Členům rady bude v předstihu zaslán 

školní řád k prostudování. 

  

 
 

Předseda ŠR Mgr. Petr Kolář poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil. 

 

 

Schválil: Mgr. Petr Kolář, předseda ŠR    Zapsala: Mgr. Jana Slavíková 

 

 

V Brně 15. dubna 2013 


