
 
 
                                                           Zápis 
 
        ze zasedání Školské rady  při ZŠ a MŠ Blížejov  ze dne 31. 8. 2011 
 
Příto mni: Křepel Jaroslav, Císař, Hůrka Jan, Tomanová  Jindřiška, Herianová Jitka, Ludvíková 
Božena, Hejtman Libor, Palenčárová  Jana  
 
Omluveni: Němec Václav 
Hosté: Hanzalová – ředitelka ZŠ a MŠ 
 
Program : 1/  Usnesení 

2/  Výroční zpráva za školní rok 2011/12 
  3/  Školní řády ZŠ,MŠ 
  4/  Informace o projektech 
  5/  Seznámení s koncepcí školy, organizací roku 2011/12, plánem ŘŠ, kontrolní 
                             činností 
  6/  Různé   
Jednání : 
 

1. Usnesení : dané body usnesení byly splněny 
2. P. ředitelka seznámila s výsledky doplňkových voleb – zástup za paní Halamovou, nějvětší 

počet hlasů (8) získal v PS p. Hejtman. 
3. ŘŠ přednesla výroční zprávu školy, poukázala na úspěchy školy a zmínila se i rezervách 

v práci školy. 
4. Členové byli seznámeni s návrhem nových školních řádů, kde jsou již zapracované body 

z minulého jednání –  používání mobilních telefonů a nově žvýkání při vyučování. 
4.   ŘŠ informovala  o projektu : „EU školám“ – o jeho průběhu 

                       „Mechatronika do  škol“,  
                       „Zelená zahrada“  , kde se finance nezískaly 
  Spolupráce s německou školou 

5.   Schůze byla seznámena s veškerou dokumentací ředitelky školy na nový školní rok –  
      koncepcí a plánem, organizací, čerpáním rozpočtu, novým obsazením PS 

 
6.  Různé :  
1/ P. ředitelka informovala o změnách v MŠ o její rekonstrukci a nutnosti dovybavení nových 
      prostor, návrh předloží ředitelka zastupitelstvu OÚ, problémy s elektroinstalací 
2/  P. Křepel informoval o probíhajícím výběrovém řízení na výměnu oken a zateplení na příští  
      rok 
3/  Paní ředitelka podala návrh na zvýšení školného v MŠ na 350,-Kč, rodiče i rada navrhly  
    400,-Kč na školní rok 2012/2013, podle hospodaření za rok 2011. 
4/ Rodiče diskutovali o pitném režimu, prodeji svačin, jehož řešení se probere na SRPDŠ. 
5/ Rodiče opět připomněli nevhodné řešení dopravní značky – zákaz zastavení – změnit na 
    zákaz stání. 
6/ P. ředitelka informovala o rekonstrukci hřiště a novým způsobem jeho zabezpečení. 
7/ P. ředitelka bude muset podat žádost o navýšení kapacity ZŠ 
8/ Stromy na dětském hřišti nelze pokácet dle závěrů odborníků, provedl se jen průřez. 
    Zjistit odpovědnost za průřez větví – písemně. 
 



 
 
 
 
 
Schváleno :  1/  Výroční zpráva školy 
  2/  Školní řád základní školy a mateřských škol    
Usnesení :  1/  V rozpočtu  
  2/  Požádat o urychlení získání dotace na vzduchotechniku ve ŠJ 

 
V Blížejově  dne  1. 9. 2011                                           
Zapsala: Dagmar  Hanzalová          
        ……………………………… 
        Hůrka  Jan – předseda ŠR 
 
 
Četli :  Hejtman Libor 
 Herianová Jitka 
 Ludvíková Božena 
 Císař Jiří 
 Křepel Jaroslav 
 Tomanová Jindřiška 
 Palenčárová Jana 
 
 
 
 
 

 
 
 


