
 

 

                                                           Zápis 

 

        ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Blížejov ze dne 4. 3. 2015 
 

 

Přítomni: Křepel Jaroslav, Ing. Jakubše, Hůrka Jan, Nová Veronika, Jakubšová Eva,  

                Božena Ludvíková, 

Omluveni: Libor Hejtman – nemoc, Řezníčková Renata - zaměstnání 

 

Hosté: Hanzalová – ředitelka ZŠ a MŠ 

 

Program : 1/  Usnesení 

2/  Zápis inventarizace za rok 2014 – čerpání rozpočtu 

3/ Výroční zpráva o hospodaření školy, včetně Comenius 

  4/  Nový rozpočet na rok 2015 – OÚ, KÚ 

  5/  Směrnice na úplaty a smlouvy o pronájmu prostor  

  6/  Projekty školy 

  7/  Různé 

 

Jednání: 

 

1. Pí ředitelka přivítala přítomné a představila nového člena ŠR za zastupitele pana Jakubšeho. 

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

předloženo bylo čerpání rozpočtu za rok 2014, vysvětleno bylo vrácení peněz 200 000,-  

 a rezervní fond 226 000,-Kč. 

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

      dokončení projektu „Comenius“. 

 Byl předložen návrh na čerpání rezervního fondu – izolace sklepních prostor, vybavení ŠD 

      a sborovny po rekonstrukci. 

4. ŠR byl předložen rozpočet na rok 2015, vysvětleny byly jednotlivé účtové položky, rozpočet 

byl navýšen o 200 000,- vzhledem k snížení úplaty MŠ, navýšení financů na www stránky, 

správcovství serverů, BOZP.  

Předpokládaná dotace KÚ je 10 733 0000, z toho na platy 7 300 000, což by mělo pokrýt 

požadavky školy. Přesný rozpočet má být zaslán do poloviny března. 

5. Ředitelka školy seznámila členy ŠR s tím, že nebude měnit loňskou směrnici pro úplatu MŠ 

vzhledem k nákladům OÚ (dotaz měl pan Císař na náklady energii v přehledu nákladů za ZŠ, 

MŠ a ŠD – chybí náklady na ŠJ), ani výši úplaty za ŠD, bude dodatkem prodlužena její 

platnost. 

Byly sepsány nové smlouvy na pronájem prostor školy a tělocvičny, oddíly, které vedou 

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

Nově byla sepsána smlouva s panem Halamou na pronájem části budovy ve školním dvoře. 

6. P. ředitelka informovala členy o akcích ohledně projektu Comenius – výstava v Museu 

v Domažlicích.  V rámci projektu Český les proběhlo závěrečné setkání žáků, zastupitelů, 

pedagogů a všech zúčastněných v Poběžovicích a promítnut film. 

Škola využila nabídky projektu od Lesů ČR k vybudování altánu – pergoly na školním dvoře. 

Zapojena je také do projektu „Minipodniky“ a projektu „Cherche la femme“. 

 

 



5.  Různé:  

1/  P. ředitelka informovala o současném stavu žáků – 158 na ZŠ a 71 v MŠ, o průběhu zápisu 

     do 1. ročníku ZŠ (22 dětí z toho 2děti odklad) a o předpokládaném zápisu do MŠ – 26. 3., 

     kde se předpokládá uspokojení všech rodičů vzhledem k vysokému počtu dětí zapsaných 

    do 1. ročníku. 

 

2/  P. ředitelka informovala členy o úspěšných akcích - soutěžích „ Domestos, Sportovních 

     aktivitách“ a projektových dnech. 

      

3/ ŘŠ ukázala členům rady projekt na rekonstrukci školy - stavební úpravy na žádost HS,  

    PO a zamýšlené rekonstrukce WC, elektro, vody, odpadů a plynové kotelny – nyní se  

    čeká na stavební povolení a žádost bude podána do konce černa. Kolem rekonstrukce 

    proběhla diskuse a na ní následně dotaz na rekonstrukci a zvětšení tělocvičny – zatím  

    nelze, díky udržitelnosti projektu zateplení. 

 

Projednáno :  1/  Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2014 

  2/  Inventarizace za rok 2014 

  3/  Čerpání rezervního fondu v roce 2015 

  4/  Rozpočet na rok 2015 

  5/  Dodatek ke směrnicím o úplatách 

 

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

  2/  Předat rozpočet na OÚ - ŘŠ 

 

V Blížejově dne 4. 3. 2015 

                                         

Zapsala: Mgr. Hanzalová Dagmar         

                      ……………………………… 

             Hůrka Jan – předseda ŠR 

 

 

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

 

 pí  Řezníčková …………………..,  pí Nová …………………...,  

 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 


