
Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1,
příspěvková organ izace

Zápis ze schůze školské rady ll 2021

Termín: 20.4.2021

Přítomni: Paní Alena Dvořáková - čleŇa zapedagogické prac. školy, předsedkyně ŠR
P aní Lada Mazálkov á - čl enka za p e dago gi cké pracovníky š ko ly
Paní Jana Balášová - členka za zákonné zástupce žáků
Paní Natálie Keberlová - členka zazákonné zástupce žáktt
Pan Martin Krytinář - ělen zazřizovatele, místostarosta

Nepřítomna: Paní Radmila Pechová - člen zazŤizovatele
Hosté: Světlana Brankovská, ředitelka školy

Program
1) Projednání úěetní uzávérky zarck2020
2) Projednání rozpočtu narok2}2l
3) Projednání plánu oprav narok2}2l
4) Různé

Ad 1 ) Účetn i uzávérka za rok 2020 bylaproj ednána
- státní rozpočet byl ukončen nuloqým zůstatkem dle pokynů KÚ lm kraje
- celkové hospodařenizarck2020bylo ukončeno s kladným hospodářským

výsledkem + 309 424,95 Kč
- zisk zhlavní ěinnosti ve výši 271890,20Kč
- zisk z doplňkové ěinnosti ve výši 37 534,75Kě
- zůstatek na fondech je:

Rezervní fond 1 664 007,02Kč, v tom269 346 Kč - prostředky EU na
čerpání v roce 202l (do28.2.2021)
Investiční fond 211 600,90 Kč
Fond odměn 139 7l7 Kó

Ad2) Příspěvek od zřizovatele na rok 202lje 3.100.000,- Kč.

Ad3) Plán oprav v souladu s rozpočtem narok202l
- Další vybavováníjazykové uěebny technikou.
- Doplnění nábýku do chemické učebny, kabinety, chodby (budujeme do výšky

z prostorových důvodů).
- V době prázdnin vedení školy plánuje výměnu systému zvonění,všech hodin

včětně rózvodů, výměnu u"rriilů na Lotlóch, dopinění techniky do sborovny pro
výuku jazyků, opraw chodníků ve dvoře školy.

- PŮdní vestavba - nebyly zatimpřiděleny finanění prostředky. Je podaná žádost o
stavbu, předpokládané zahájení stavebních pracíje v roce 2022.

Ad4) - Během 5-7 let velké množství odchodů do důchodu - musíme se na situaci
připravovat.



Vyuěující 1.st. přepracovafi ŠVP pro TV - plavání žáků bude jen ve 2. ročníku,
nikoliv ve 2.a ve 3., a to vždy půl roku. Platnost bude od 1 . 9 . 202I ,
předložíme ŠR v zaří ZO2J,
Neproběhl LYZ (malý, velký) únor/ březen- Olešnice, Deštné, z důvodu
epidemie zrušeno.
Nebudou probíhat ŠvP v jarních měsících - z důvodu epidemie zrušeno.
28.2.202I bylukončen projekt EU Šablony II, trval 24 měsíců.
Od 1. 3.202I začínajíŠablony III-24měsíců.
Program Digi děti je úspěšný, bude pro rodiče i letos, zaplatimeho ze
státních prostředků
Otevřené školy - řada projektů, které zného zaplatíme, pomůcky do M-Hejného

- některé, školní projekty dětí, adaptaění pobyt 6.tŤid,rizné akce pro děti a
rodiče, soutěže - celkem 84 000 Kč.
Zápis do 1.třídy 22.4.202I a28.4.202I (druhý termín jen po domluvě a pro
žádosti o odklad).
Bude pokračovat výuka matematiky Hejného, 2., 3. 4. třída - učitelky opět
absolvují řadu školení - vysoké náklady, nakoupíme další pomůcky - vysoké
náklady.
Od 1. 9.202l otvíráme zkapacitních důvodů jen jednu 1.třídu. Tato situace se
opakuje vždy po devíti letech, což bude ve školním roce202Il22.TŤída nebude
mít M -_ Hejného.
Stavba SD na zahradě školy se plánovalanazákladě poslední kontroly CSI.
Dopoledne - výuka, odpoledne - činnost ŠD. Dnes se ke stavbě vyjá,dřil p,
místostarosta Krytinář - stavba ŠD nyní není v plánu, neboť se jedná o novém
projektupůdní vestavby v roce 2022, Stavba ŠD se zvažovalav době, kdy se
jevilo, že se nepodaři ziskat prostředky na přístavbu nových tříd ve škole. Nová
ŠD bude výhledově postavena v řádu několika let, dle finančních možností.
Schody u ŠD na zaltadé se musí vystavět nově, jsou v havarijním stavu. S touto
investicí jsme čekali na informaci, v jakém horizontu je stavba nové ŠD.
Rekonstrukce chemické učebny bude součástí půdní vestavby v roce 2022.
Znióený vjezd do dvora od souseda - v létě 2020by| dokončen a opraven.
Opět zaměstnáváme vrátného.
Místostarosta Krytinář otevřel téma klimatu školy, a to na základé podnětů od
rodičů (komunikace škola-žák-rodiěe). Na toto téma proběhla diskuse, do které
se zapojili všichni ělenové ŠR. Bude vytvořen anonymní elektronický ďotazník
pro rodiče, jehož vyhodnocení bude provedeno ďo 2l. 5.202I.

Št<otst<á rada bere na vědomí účetní uzávěrku za rok2020
Štrotst<á rada bere na vědomí rozpočet školy na rok 2021 schválený RMČ
Št ot.t rl rada beze na vědomí,že je podána žádost na nový projekt z fondů

PU kvybudování odborných učeben (vestavba učeben)
Skolská rada ukládá vedení školy ve spolupráci s místostarostou
Krytinářem provést dotazníkové šetření na téma klima školy.

Usnesení:

Mgr. Světlana Brankovská
ředitelka školy

,{- la^e"/rrí
Ing. Jana Balášová - ověřovatelka zápisu .....d.*.
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