
Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1,  

příspěvková organizace 
 

Zápis ze schůze školské rady 1/ 2022 
 

 

Termín:  22. 2. 2022 

 

Přítomni:      Paní Alena Dvořáková – členka za pedagogické prac. školy, předsedkyně ŠR 

                     Pan   Tomáš Keprt – člen za pedagogické pracovníky školy 

                     Paní Jana Balášová – členka za zákonné zástupce žáků 

                     Pan Martin Krytinář – člen za zřizovatele, místostarosta 

                     Paní Radmila Pechová – členka za zřizovatele  

Nepřítomen: Pan David Ondřík  – člen za zákonné zástupce žáků 

Hosté:           Světlana Brankovská, ředitelka školy 

 

Program 

1) Volba předsedy ŠR , místopředsedy a ověřovatele zápisů 

2) Projednání účetní uzávěrky za rok 2021  

3) Projednání rozpočtu na rok 2022  

4) Projednání plánu oprav na rok 2022 

5) Různé  

 

Ad1) Paní Alena Dvořáková - zvolena za předsedkyni ŠR, paní Jana Balášová – zvolena za 

místopředsedkyni a ověřovatelku zápisů ŠR 

 

Ad2) Účetní uzávěrka za rok 2021 byla projednána 

- státní rozpočet byl ukončen nulovým zůstatkem dle pokynů KÚ Jm kraje 

- celkové hospodaření za rok 2021 bylo ukončeno s nulovým hospodářským 

výsledkem   0 Kč, na pokrytí ztráty r. 2021 byl použit RF ve výši 207 000 Kč 

- ztráta z hlavní činnosti ve výši – 64 230 Kč 

            -     zisk z doplňkové činnosti ve výši + 64 230 Kč  

- zůstatek na fondech je: 

Rezervní fond 1 907 368,08 Kč, v tom 575 357 Kč – prostředky EU na 

čerpání až do 28. 2. 2023 

Investiční fond 378 055,90 Kč 

Fond odměn 139 717 Kč           

                    

Ad3) Příspěvek od zřizovatele na rok 2022 je 3.360 000,- Kč. 

 

Ad4) Plán oprav v souladu s rozpočtem na rok 2022 

- Další vybavování jazykové učebny technikou. 

- Doplnění nábytkem na učební pomůcky některé učebny. 

- Zadání tvorby nový a moderních webových stránek 

- Půdní vestavba – zahájení červenec 2022 

- Dokoupení další digitální techniky pro učitele i žáky (notebooky, dataprojektory 

kopírky) 

- Výměna vodovodních baterií za pákové ve třídách 

 

Ad5) Různé -  Během brzké doby velké množství odchodů do důchodu řada MD  



                        musíme se na situaci připravovat 

Do penze odejde v září 2022 jedna uklízečka, opět budeme hledat náhradu 

 

- Odchází k 1. 3. 2022 ZŘ Lada Mazálková - mimo školství 

- Zástupcem ředitelky byl jmenován Mgr. Tomáš Keprt 

 

- Proběhl LVK (malý, velký) únor/ březen – Olešnice 1.st. i 2.st. dojíždí na svah 

2. st. nejede do Deštného - předvánoční chaos a nejasnosti týkající se konání 

pobytů - Covid 

- Budou probíhat ŠvP v jarních měsících  

  

- Od 1. 3. 2021 začaly Šablony III – 24 měsíců do 28. 2. 2023 

- Program Digi děti je úspěšný, bude pro rodiče i letos, zaplatíme ho ze 

státních prostředků.  

- Otevřené školy – řada projektů, které z něho zaplatíme, pomůcky do M-Hejného 

– některé školní projekty dětí, adaptační pobyt 6. tříd, různé akce pro děti a 

rodiče, soutěže – celkem 84 000 Kč. 

 

- Zápis do 1.třídy 19. 4. 2022 a 26. 4. 2022 (druhý termín jen po domluvě a pro 

žádosti o odklad). 

- Bude pokračovat výuka matematiky Hejného 3., 4., 5. třída – učitelky opět 

absolvují řadu školení – vysoké náklady, nakoupíme další pomůcky. 

- Od 1. 9. 2022 otvíráme opět tradičně 2 první třídy. Jedna s matematikou 

Hejného 

 

- Stavba ŠD na zahradě školy se plánovala na základě poslední kontroly ČŠI. 

Dopoledne – výuka, odpoledne – činnost ŠD.  Dnes se ke stavbě vyjádřil p. 

místostarosta Krytinář – stavba ŠD nyní není v plánu, bude se konat půdní 

vestavba učeben a kabinetů asi v červenci 2022. Stavba ŠD se zvažovala v době, 

kdy se jevilo, že se nepodaří získat prostředky na přístavbu nových tříd ve škole. 

Nová ŠD bude výhledově postavena v řádu několika let, dle finančních 

možností. 

- Rekonstrukce chemické učebny bude součástí půdní vestavby v roce 2022 

 

Usnesení: 

                  -    Školská rada bere na vědomí účetní uzávěrku za rok 2021 

- Školská rada bere na vědomí rozpočet školy na rok 2022 schválený RMČ  

- Školská rada zvolila za předsedkyni paní Alenu Dvořákovou 

- Školská rada zvolila za ověřovatelku zápisů a místopředsedkyni paní Janu 

Balášovou  

 

 

Ing. Jana Balášová – ověřovatelka zápisu……………………………………………. 

 

Mgr. Světlana Brankovská 

         ředitelka školy 


