
 
 
                                                           Zápis 
 
        ze zasedání Školské rady  při ZŠ a MŠ Blížejov  ze dne 30. 8. 2012 
 
 
Přítomni: Křepel J. , Němec V., Císař J., Tomanová J., Hůrka J,   
                Herianová Jitka,.Ludvíková B, L. Hejtman 
 
Hosté: Mgr. Dagmar Hanzalová – ředitelka ZŠ a MŠ 
 
Omluveni : Palenčárová jana 
 
Program : 1/  Usnesení 
  2/  Výroční zpráva 
  3/  Koncepce školy a organizace školního roku 2012/2013 

4/  Školní řády  
  5/  Finance – OÚ, KÚ 
  6/ Seznámení s průběhem rekonstrukce školy 
  7/ Různé 
 
Jednání : 
 

1. Usnesení :  a) Kapacita školy nebyla překročena 
        b) Rekonstrukce školy byla zahájena pozdě – 9. 6. ( po urgencích ředitelky školy) 

     
2. Výroční zpráva  

ŘŠ předložila výroční zprávu za školní rok 2011/2012. Upozornila na klasifikaci ( počet 
vyznamenaných i neklasifikované a odloženou klasifikaci) i na počet neomluvených hodin 
jednoho žáka. 
Přednesla zprávu o projektech, které ve škole probíhaly a pokračují v rámci výuky, poukázala 
na úspěchy žáků ve sportovním klání. 
Předložila k výroční zprávě i zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok. 

     
        3.  Koncepce školy a organizace školního roku 2012/2013 

 ŘŠ předložila ŠR koncepci rozvoje školy na nadcházející období – čtyřletou i jednoletou.Dotaz 
na běžeckou dráhu – umístění a provedení – pan Němec) 
Dále se ŠR seznámila s plánem ŘŠ, organizací školního roku, kontrolní činností, učebním 
plánem – zařazení dodatku ŠVP do osnov, plánem personálního rozvoje i s novým 
organizačním schématem. 

 
 
       4. Školní řády 

ŘŠ předložila ŠR ke schválení veškeré školní řády školy – ZŠ, MŠ Blížejov a MŠ Lštění 
Se změnami v MŠ Blížejov ŠR seznámila paní učitelka Herianová – omlouvání a nástup po 
nemoci, nachlazené děti ve školce. 
V ZŠ se soustředí na včasné omlouvání absencí – přesná pravidla – podpis rodičů 
 
5.Finance 



ŘŠ předložila průběh čerpání rozpočtu školy, upozornila na nedostatek financí na údržbu 
z důvodu rekonstrukce školy, kde došlo k nutným neočekávaným výdajům, starosta obce je se 
všemi seznámen a konečné vyúčtování proběhne po ukončení akce ( informace o obnově okapů, 
svodů hromosvodu, elek. vedení, dokoupení sítí ) 
Informovala o vázání peněz z krajského normativu – 2,15%, což je na naší škole 201 000,-Kč 
Bližší informace obdržíme 13. 9.  Při setkání s KÚ. 
 

        5. Seznámení s dokončením rekonstrukce 
Vnitřní prostory školy jsou připraveny pro zahájení školního roku ( chybí odklady na WC II. 
patro ). Vnější prostory nejsou hotovy – chybí dvoje dveře vyměnit, vstup v suterénu i hlavní 
vstup, omítka na přední stěně budovy, zavěšení komínu od plynového topení, síta, koule, klíče, 
…) neí zajištěn bezpečný vstup do MŠ – zábradlí chrání jen částečně, není dokončena výplň a 
spodní část není prodloužena spodní část zábradlí dle pokynů pana Ševčíka ( garant BOZP).  
Veškeré práce by měly být ukončeny dle smlouvy 9. 9. 2012. 
ŘŠ upozornila na problém uhlídání nové fasády – od hřiště je už zašpiněná 

 
        6. Různé  
   1/ Změna úplaty – MŠ na 350,- schváleno minule 
   2/ Úplata ŠD – od příštího školního roku bude navrženo také navýšení 
   3/ ŘŠ seznámila ŠR s navýšením ceny obědů dle jednotlivých kategorií 
   4/ ŘŠ požádala obec o projednání změny smlouvy se Sokolem o úplatě Tv 
   5/ ŘŠ informovala ŠR o zachování pitného režimu ( 20,-Kč na žáka na rok ), Vv dle 
                  požadavků tříd a vyučujících a požadavku pro SRPDŠ – příspěvek 100,-Kč na dítě     
   6/ ŘŠ informovala o Oslavách školy – 75 výročí 
    
 
Schváleno :  1/  Výroční zpráva- kompletní 
  2/  Školní řády – MŠ, ZŠ 
   
   
Usnesení :  1/  Projednat změnu smlouvy se Sokolem - zastupitelé 0Ú 
  2/   

 
V Blížejově  dne  38. 8. 2012 
                                         
Zapsala: Mgr. Hanzalová Dagmar          
                     ……………………………… 
             Hůrka Jan – předseda ŠR 
 
 
Četli : p. Křepel  ……………………, p. Němec ……………… , p. Císař  ……………………. 
 
 Pí  Tomanová ………………., pí Palenčárová ……………….,  
 
 Pí Ludvíková ………………..., pí Herianová …………………, p. Hejtman ……………… 
   
 
 
 
 



 
 
 
 


