
 
 
                                                           Zápis 
 
        ze zasedání Školské rady  při ZŠ a MŠ Blížejov  ze dne  4. 9. 2013 
 
 
Přítomni:  Němec V., Císař J., Palenčárová J., Hůrka J,   
                Herianová Jitka,.Ludvíková B, L. Hejtman 
 
Hosté: Mgr. Dagmar Hanzalová – ředitelka ZŠ a MŠ 
 
Omluveni : Křepel J. , Tomanová J. 
 
Program : 1/  Usnesení 
  2/  Výroční zpráva 
  3/  Koncepce školy a organizace školního roku 2013/2014 

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

1. Usnesení :  a) Dopravní situace se zhoršila – nebylo podáno žádné řešení 
        b) Pronájem tělocvičny školy nebyl dosud vyřešen – na zářijovém zasedání 

     
2. Výroční zpráva  

ŘŠ předložila výroční zprávu za školní rok 2012/2013. 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,  
Předložila k výroční zprávě i zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok. 

     
        3.  Koncepce školy a organizace školního roku 2013/2014 

 ŘŠ předložila ŠR koncepci rozvoje školy na nadcházející období – jednoletou. 
 Dále se ŠR seznámila s plánem ŘŠ, organizací školního roku, kontrolní činností, učebním 
plánem – zařazení dodatku ŠVP do osnov – finanční gramotnost a dopravní výchova, plánem 
personálního rozvoje i s novým organizačním schématem – novým personálním obsazením 
školy. 

 
 
       4. Školní řády 

ŘŠ předložila ŠR ke schválení veškeré školní řády školy – ZŠ, MŠ Blížejov a MŠ Lštění 
V ZŠ byly uvedeny změny v hodnocení chování, kdy je možné udělit zhoršený stupeň z chování 
i bez předchozího udělení ředitelské důtky (závažné či hrubé porušení školního řádu na konci 
školního roku). 
 
 
 



        5.Finance 
 1/ Paní ředitelka seznámila s nutností navýšení kapacity školy i školní družiny, vše bude  
                předloženo zastupitelstvu OÚ k projednání, žádost se souhlasem navýšení byla zaslána 
                i na hygienu a vše je předběžně projednáno s KÚ. Vše bude zapsáno do hlášení KEVIS 
                ohledně financí. 
     Čerpání financí z OÚ probíhá průběžně na nutné opravy, které jsou OÚ vždy hlášeny a 
                projednávány – oprava altánu ve Lštění, oprava vstupu do MŠ a východu na dětské hřiště 
                elekt. rozvodné krabice, osvětlení jedné třídy, doplnění umyvadel I. patro na navýšení  
                kapacity. 

    Projednáno umístění jednoho oddělení ŠD do 1. třídy na 1,5hod. 
   Ohledně pronájmu tělocvičny navrhuje ředitelka školy platbu 100,-Kč za každou započatou 
    hodinu v těchto prostorách. Osvobozeni od úplaty budou ty složky, které vedou bezúplatně 
    kroužek či oddíl nezletilých dětí. Počet bezúplatných hodin musí odpovídat počtu hodin práce  
    s dětmi.   

 
       6.  V rámci evaluace školy rodiče opět upozornili na dopravní situaci a možnosti parkování v okolí 
             školy. Upozornili na možnost zmenšení svahu a tím na lepší průjezdnost k parkovacím místům, 
             kterých je nedostatek.  

 
        7. Různé 
   1/  Ředitelka školy informovala o podzimním setkání družebních škol 7.-9. října u nás ,  
                   hlavní program v Domažlicích, pozván bude  i starosta obce. 
   2/  Pan Císař informoval o ničení hřiště, paní ředitelka potvrdila i požívání alkoholu a větší  
                   množství zanechaných lahví v místech, která nejsou monitorována. Navrhla upravit 
                   stávající řád hřiště , viz. příloha 
  3/  Opět  upozornila p. Herianová na padající větvičky ze stromů u dětského hřiště. 
   
Schváleno :  1/  Výroční zpráva- kompletní 
  2/  Školní řády – MŠ, ZŠ 
  3/  Schválen požadavek navýšení kapacity školy a školní družiny 
   
   
Usnesení :  1/  Projednat změnu pronájmu školní tělocvičny - OÚ 
 
  2/  Projednat navýšení počtu kamer na hřišti s umělým povrchem – směr vstupu na 
                             Hřiště - OÚ 
 
  3/  Předat urychleně podklady k navýšení kapacity školy obecnímu zastupitelstvu 
                             ke schválení, zajistit schválení kapacity hygienou a finanční zajištění KÚ 

 
V Blížejově  dne  4. 9. 2013                                        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 ……………… 



   
 
 
 
 
 

 
 
 


