
 
 
                                                           Zápis 
 
        ze zasedání Školské rady  při ZŠ a MŠ Blížejov  ze dne 26. 1. 2011 
 
 
Přítomni: Křepel J. , Němec V., Císař J., Tomanová J., Hůrka J, Palenčárová J., Herianová Jitka, 
Ludvíková B. 
 
Omluveni: Halamová Ivana 
 
Hosté: Hanzalová – ředitelka ZŠ a MŠ, Nová Veronika - účetní 
 
Program : 1/  Usnesení 
  2/ Seznámení s novými členy 
  3/ Volba předsedy a členů školské rady 

4/  Zápis inventarizace za rok 2010 
  5/  Nový rozpočet na rok 2011 - OÚ 
  6/  Změny v Organizačním řádu - informace 
  7/  Různé 
 
Jednání : 
 

1. Usnesení : dané body usnesení byly splněny – do rozpočtu se dal požadavek na rekonstrukci 
zahradní stavby, s rekonstrukcí vzduchotechniky ve školní jídelně se již začalo 

2. ŘŠ seznámila všechny přítomné s výsledky voleb do RŠ a vzájemně členy představila 
Členové byli seznámeni s jednacím řádem a volebním řádem RŠ 

3. Proběhly volby : na lístek napsali členové tajně své návrhy – předseda – Hůrka Jan, 
místopředseda – Křepel Jaroslav a zapisovatele – Mgr. Ludvíková Božena. 

4.   Členům byl předložen návrh zápisu inventarizace a podklady byly zaslány v předstihu, 
 předloženo bylo čerpání rozpočtu za rok 2010, vysvětleny byly překročeny  položky –  
      učební pomůcky a učebnice – sníženy ONIV(KÚ). Byla podána informace o „EU školám“ 
5.  ŠR byl předložen rozpočet na rok 2011, vysvětleny byly jednotlivé účtové položky a všechny 
     nové investice, vysvětlen byl i požadavek na rezervní fond 
6.  Od nového roku musí být vydány nové směrnice, navýšení platů, FKSP, … 
 
7.  Různé :  
1/ P. ředitelka informovala o změnách ve ŠJ o rekonstrukce vzduchotechniky, a jejím nutném 
      pokračování  
2/   P. ředitelka informovala o zpracovaném projektu mechatronika do škol a do jeho zapojení, 
      v současné době bez odezvy a dalšího jednání 
4/   P. ředitelka informovala o požadavku na navýšení kapacity MŠ, odpovídala na dotazy , 
      proč se nenavyšovala kapacita dříve – nepočítalo se s novým systémem rodičovské  
     dovolené, pracuje se na přestavbě bytu 
5/  Paní Palenčárová vznesla požadavek na výměnu dopravní značky místo zastavení stání  
     před školou, aby rodiče nemuseli porušovat dopravní značení 
 
 
 



6/  Pan Němec se ptal na situaci v rodině Koutníků – mají se do 1.2. vystěhovat – pominul 
     problém s el. energií, stále nemají čím topit, chlapci jsou stále bez dozoru celý den.  
     Druhý dotaz byl na paní Jungovou – stejný den s ní jednala p. ředitelka, bylo to pouze 
     telefonicky a velmi nevhodnou formou, jen si stěžuje a sama své rodičovské povinnosti 
     neplní – nepřipravenost dětí na výuku, pozdní a neopodstatněné omlouvání z výuky, 
     nezúčastňuje se rodičovských schůzek, nekontaktuje TU ohledně IVP. 

 
Schváleno :  1/  Zápis inventarizace 
  2/  Návrh nového rozpočtu  
Usnesení :  1/  Podat požadavek na čerpání rezervního fondu - ŘŠ 
  2/  Změnit dopravní značku před školou – p. Němec 

 
V Blížejově  dne  26. 1. 2011                                            
Zapsala: Mgr. Hanzalová Dagmar         
                      ……………………………… 
             Hůrka Jan – předseda ŠR 
 
 
Četli : p. Křepel  ……………………, p. Němec ……………… , p. Císař  ……………………. 
 
 Pí  Tomanová ………………., pí Palenčárová ……………….,  
 
 Pí Ludvíková ………………..., pí Herianová ………………… 
   
 
 
 
 
 

 
 
 


