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Zápis z řádné schůze školské rady 
při Základní škole a Mateřské škole Brno, Pastviny 70, příspěvkové organizace 

 

 

Datum a místo konání: 24.10.2018, jídelna školy  
 
Přítomni členové školské rady: 
 

- zástupci školy: 
Alena Göőzová 
Renata Hriadelová 
Hana Staňková  
 

- zástupci zřizovatele: 
Michaela Kameníková 
Jana Unčovská 
Martin Křivánek 
 

- zástupci rodičů: 
Eva Němcová 
Kamila Novotná 
Tomáš Philippi 

 
Hosté:  

Mgr. J. Líčeníková – ředitelka školy 
Mgr. Milada Blatná – starostka MČ Brno-Komín 

 Mgr. Ing. Jiří Sodomka – tajemník ÚMČ Brno-Komín 
 

 

 

Dne 24.10.2018 se v 16:00 v jídelně školy sešla školská rada při Základní škole a Mateřské škole Brno, 
Pastviny 70, příspěvkové organizace, IČ: 60555882 (dále jen „škola“). 

Předseda v 16:00 zahájil jednání školské rady a přivítal přítomné.  

Předseda se poté dotázal přítomných, zda všichni řádně a včas obdrželi pozvánku na schůzi školské rady.  

Všichni přítomní členové potvrdili, že řádně a včas obdrželi pozvánku na schůzi školské rady.  

 

 

S ohledem na skutečnost, že návrh rozpočtu školy a s ním související podklady byly členům školské rady 
zaslány dne 22.10.2018, vyzval předseda přítomné k hlasování, zda tyto materiály budou projednávány. 

Předseda navrhnul následující usnesení:  

Projednání návrhu rozpočtu a s ním souvisejících materiálů, které účastníci obdrželi dne 22.10.2018, 
nebude odmítnuto a tyto materiály budou na dnešní schůzi školské rady projednávány. 

Pro:  100%, Proti: 0%, Zdržel se: 0% 

 

Předseda dále navrhnul schválit program schůze školské rady navržený v pozvánce: 

 



1. Volba zapisovatele 

2. Kontrola plnění úkolů a dokončení projednání záležitostí neuzavřených na minulé schůzi 

3. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2019 

4. Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2017/2018 

- Výroční zprávu zároveň připojuji v příloze, 

- ke sdělení více informací k Výroční zprávě bych si dovolil pozvat paní ředitelku jako hosta 
školské rady. 

5. Různé 

 

Přítomni rozhodli o schválení programu takto:  

Pro:  100%, Proti: 0%, Zdržel se: 0% 

 

 

1. Volba zapisovatele 

 

K dalšímu jednání předseda navrhnul zvolit zapisovatele, a to paní Kamilu Novotnou. 

Přítomní rozhodli o volbě zapisovatele takto:  

Pro:  100%, Proti: 0%, Zdržel se: 0% 

 
 

Dále bylo jednáno o jednotlivých bodech programu. 
 

 

2. Kontrola plnění úkolů a dokončení projednání záležitostí neuzavřených na minulé schůzi 

 

A) Mediální gramotnost: 

Škola navázala spolupráci se sdružením Zvolsi.info k zajištění prezentací k rozvoji mediální 
gramotnosti a kritického myšlení. 

 

Škola zařadila mediální gramotnost mezi programy prevence a nyní jedná o termínech 
přednášek pro konkrétní ročníky. 

Školská rada vzala tuto informaci na vědomí. 

 

B) Nedořešená odpověď na následující otázky školské rady vůči zřizovateli z minulé schůze: 

„Školská rada dále tímto vznesla dotaz na zřizovatele o poskytnutí bližších informací ohledně 
rozdílu mezi příspěvkem na žáka od MMB ve výši 9 394,-Kč (když žáků je na ZŠ  Pastviny 701 
a celkový příspěvek od MMB tedy může činit cca 6 585 194,-Kč) a ze strany OÚ  dále 
poskytovanou dotací ZŠ Pastviny ve výši 4 120 000,-Kč.  
Školská rada též tímto vznesla dotaz na zřizovatele ohledně okolností a principů stanovení 
aktuální výše rozpočtu školy vzhledem ke skutečnosti, že oproti školnímu roku 2016/2017 je ve 
školním roce 2017/2018 o 72 dětí více. 
Školská rada zároveň takto žádá zřizovatele o zodpovězení výše uvedených dotazů do  konce 
aktuálního školního roku.“ 

 
Věc byla projednána. 
Ze strany zřizovatele bylo mimo jiné paní starostkou sděleno, že část ve výši 35% z neúčelové dotace, 
kterou zřizovatel od MMB pro rok 2018 obdržel, vychází z počtu žáků základních škol a dětí 
mateřských škol městské části. Zřizovatel s touto poté nakládá jako s neúčelovou dotací. 
Školská rada vzala aktuálně dané sdělení na vědomí. 



Po projednání tohoto bodu dále opustil jednání bez dalšího sdělení tajemník ÚMČ Brno-Komín. 

 

 

3. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2019 

 

Ředitelka školy Mgr. Jarmila Líčeníková a paní starostka Mgr. Milada Blatná se vyjádřily a podaly vysvětlení 
k jednotlivým bodům rozpočtu. 

Návrh rozpočtu byl řádně projednán.  

 

Předseda školské rady navrhuje ke schválení usnesení: 

Školská rada projednala návrh rozpočtu a tento vazala na vědomí. 

Pro:  100%, Proti: 0%, Zdržel se: 0% 

 

Po projednání tohoto bodu dále opustila jednání paní starostka 

 

 

4. Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2017/2018 

 

Školská rada projednala předloženou Výroční zprávu a to bez jakýchkoli připomínek. 

 

Předseda školské rady navrhuje ke schválení usnesení: 

Školská rada schvaluje výroční zprávu školy tak, jak byla předložena. 

Pro:  100%, Proti: 0%, Zdržel se: 0% 

 

 

5. Různé 

- Projednán dotaz ze strany rodičů, zda je možné využívat program Edookit k propagaci 
mimoškolních akcí (např. sázení Stromu svobody či projektů participačního rozpočtu). 

 S ohledem na účel systému Edookit jednomyslně doporučila školská rada vedení školy, aby 
systém Edookit byl využíván pouze k předávání informací týkajících se školy a školních aktivit, 
nikoli k propagaci mimoškolních akcí. 

 
- Paní ředitelka informovala o připravovaném projektu „ 100 let republiky“  

Školská rada vzala tuto informaci na vědomí. 
 

- Paní zástupkyně Alena Göőzová předložila školské radě výsledky Pilotního mezinárodního 
testování TIMSS v matematice a přírodních vědách, kterého se škola úspěšně účastnila. 
Školská rada vzala tuto informaci na vědomí a doporučila škole, aby o úspěšných výsledcích 
informovala podle možností rodiče k rozšíření jejich povědomí o činnosti a úspěších školy. 

 
 

Po projednání všech bodů programu a přijetí shora uvedených závěrů poděkoval předseda všem 
přítomným a ukončil jednání školské rady. 
 

V Brně dne 24.10.2018 

 

Zapisovatel:  Kamila Novotná 

Předseda:  Tomáš Philippi 


