
 

 

                                                           Zápis 

 

        ze zasedání Školské rady  při ZŠ a MŠ Blížejov  ze dne 17. 3. 2014 
 

 

Přítomni: Křepel J. ,  Hůrka J, Palenčárová J., Tomanová J., Jakubšová Eva, Božena Ludvíková , 

    Libor Hejtman 

 

Hosté: Hanzalová – ředitelka ZŠ a MŠ 

 

Program : 1/  Usnesení 

2/  Zápis inventarizace za rok 2013 – čerpání rozpočtu 

3/ Výroční zpráva o hospodaření školy, včetně čerpání peněz EU a Comenius 

  4/  Nový rozpočet na rok 2014 – OÚ, KÚ 

  5/  Směrnice na úplaty a pronájmu prostor  

  6/  Různé 

 

Jednání : 

 

1. Pí ředitelka přivítala přítomné a představila novou členku ŠR za pedagogy, volby proběhly 

po tříletém volebním období, volba rodičů proběhne na schůzce SRPDŠ v dubnu a 

zastupitelé budou voleni až na podzim po volbách do zastupitelstva OÚ.  

2.  Členům byl předložen návrh zápisu inventarizace a podklady byly zaslány v předstihu, 

předloženo bylo čerpání rozpočtu za rok 2013, vysvětleno bylo vrácení peněz 800 000,- tis  

 na rekonstrukci WC a podlah – přeloženo na rok 2014 v rámci nového projektu. 

      Školská rada byla seznámena s komplexní výroční zprávou o hospodaření školy, včetně  

      dokončení projektu EU, projektu „Comenia“ a „Českého lesa“ - dotazy nebyly žádné. 

 Byl předložen návrh na čerpání rezervního fondu na přestavbu knihovny a po jeho schválení 

      byl zaslán ke schválení do obecního zastupitelstva 

3. ŠR byl předložen rozpočet na rok 2014, vysvětleny byly jednotlivé účtové položky, rozpočet 

byl minimalizován vzhledem k plánované rekonstrukci. Vzhledem k havárii vody v MŠ 

Lštění minulý týden, bude škola žádat o jeho úpravu k červnu 2014, o navýšení o 40 000,-Kč 

4. Předpokládaná dotace KÚ je 10 500 0000, z toho na platy 7 200 000, což by mělo pokrýt 

požadavky školy. Přesný rozpočet má být zaslán do 19. 3. 

5. Ředitelka školy seznámila členy ŠR se novou směrnicí pro úplatu MŠ vzhledem k nákladům 

OÚ, musela být snížena na 250,- Kč a ponížena bude pravděpodobně i úplata ŠD. 

Byla vydána i nová směrnice na pronájem prostor školy a tělocvičny, oddíly, které vedou 

sportovní kroužky pro děti, mají pronájem zdarma. Ostatní složky platí 100,-Kč za hodinu. 

 

5.  Různé :  

1/  P. ředitelka informovala o současném stavu žáků – 150 na ZŠ a 74 v MŠ, o průběhu zápisu 

     do 1. ročníku ZŠ( 29 dětí z toho 6dětí odklad) a o předpokládaném zápisu do MŠ, kde se  

     předpokládá uspokojení všech rodičů vzhledem k vysokému počtu dětí zapsaných 

    do 1. ročníku 

 

2/  P. ředitelka informovala rodiče o plánovaných akcích ohledně projektu Comenius a  

     diskutovalo se o možnostech dopravy do Polska v květnu, závěrečné setkání proběhne 

     v Německu v červnu, kam bude vypraven autobus se žáky školy. V rámci projektu 



     Český les proběhne setkání žáků se zastupiteli, kde jim žáci představí svoji prezentaci 

     o obci. Probíhá také natáčení reportáží z exkurzí po Českém lese a na závěr bude vytvořen 

    film o tomto projektu. Škola se pokusí využít také nabízeného projektu od Lesů ČR 

    k vybudování altánu – pergoly na školním dvoře. 

 

3/ Pí. Ředitelka zařídila společně s p. Hůrkou zabudování sloupu pro umístění kamery  

    na dětském hřišti pro lepší monitorování prostoru hřiště. Prosí nyní zastupitele, aby zajistili 

    její přemístění na sloup. 

 

4/ Dopravní situace v okolí školy se nezlepšila, OÚ odstranil značku zákazu zastavení, kterou  

    stejně  rodiče nerespektovali. Pan Křepel konstatoval, ať se jdeme podívat do Klatov ke  

    školám, kde je to ráno ještě mnohem horší. Rodiče sice spokojeni nejsou, ale OÚ nemá 

    řešení. Odstranění části svahu a vybudování parkovacích míst by bylo příliš nákladné. 

 

Schváleno :  1/  Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 

  2/  Inventarizace za rok 2013 

  3/  Čerpání rezervního fondu 

  4/  Rozpočet na rok 2014 

  5/  Směrnice č. 51 a 52 

 

Usnesení :  1/ Předat žádost o čerpání RF do zastupitelstva – pan Křepel  

  2/  Požádat o přemístění kamery na dětském hřišti – pan Křepel 

 

V Blížejově  dne  17. 3. 2014 

                                         

Zapsala: Mgr. Hanzalová Dagmar         

                      ……………………………… 

             Hůrka Jan – předseda ŠR 

 

 

Četli : p. Křepel  ……………………, p. Němec ……………… , p. Císař  ……………………. 

 

 pí  Tomanová …………………..,  pí Palenčárová …………………...,  

 

 pí Ludvíková ………………..., pí Jakubšová …………………, p. Hejtman ……………… 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


