
 
 
                                                           Zápis 
 
        ze zasedání Školské rady  při ZŠ a MŠ Blížejov  ze dne 7. 2. 2013 
 
 
Přítomni: Křepel J. , Němec V., Císař J.,  Hůrka J, Palenčárová J.,  
                Herianová Jitka,.B. Ludvíková B, L. Hejtman 
 
Hosté: Hanzalová – ředitelka ZŠ a MŠ, p. Decker – zástupce Sokola 
 
Program : 1/  Usnesení 

2/  Zápis inventarizace za rok 2012 – čerpání rozpočtu 
3/ Výroční zpráva o hospodaření školy, včetně čerpání peněz EU a Comenius 

  4/  Nový rozpočet na rok 2013 – OÚ, KÚ 
  5/  Spolupráce se Sokolem  
  6/  Různé 
 
Jednání : 
 

1. Usnesení : dané body usnesení nebyly splněny – zatím nedošlo k jednání , proto na Školskou 
radu byl pozván zástupce Sokola pan Decker 

2. Jednání se Sokolem – návrh ohledně financování pronájmu tělocvičny sportovními složkami 
- dětské sportovní oddíly budou mít pronájem zdarma a organizovaní členové Sokola také 

zdarma, ostatní dospělé osoby budou hradit 10,-Kč na osobu a hodinu. Sokol dodá 
seznam členů a vedoucí oddílu za to bude zodpovědní. Vše se dojedná 25. 2. na OÚ.  

3.   Členům byl předložen návrh zápisu inventarizace a podklady byly zaslány v předstihu, 
 předloženo bylo čerpání rozpočtu za rok 2012, vysvětleny byly  položky – učební pomůcky 
      a učebnice – sníženy ONIV(KÚ), energie a opravy. 
      Školská rada byla seznámena s komplexní výroční zprávou o hospodaření školy, včetně  
      dokončení projektu EU a zahájení projektu Comenia - dotazy nebyly žádné. 
4.  ŠR byl předložen rozpočet na rok 2013, vysvětleny byly jednotlivé účtové položky a všechny 
     nové investice, rezervní fond bude čerpán na energie. Opravy půjdou na běžnou údržbu a  
    opravu chodníku před vstupem do MŠ. 
    Dotace KÚ zatím není známá, předpokládá se stejná částka jako minulý rok. 
 
5.  Různé :  
1/  P. ředitelka informovala o současném stavu žáků – 145 na ZŠ a 72 v MŠ, o průběhu zápisu 
     do 1. ročníku ZŠ( 16 dětí) a o předpokládaném zápisu do MŠ, kde se předpokládá zvýšený 
     zájem u dětí mladších 3 let, podmínkou přijetí dítěte bude zaměstnanost rodičů. Po zápisu 
     do MŠ bude ředitelka školy informovat OÚ o jeho průběhu.     
2/ Paní Palenčárová vznesla požadavek možnosti vstupu do školy při vyzvedávání dětí ze školní 
    družiny po 14:00 hodině – důvod – nevhodné chování dětí v šatnách při odchodu domů,  
    ředitelka povolila a bude o situaci informovat družinářku. 
3/  Pan Němec upozornil na nový způsob financování škol a na změny ve speciálním školství.  
     Škola již teď vzdělává 18 žáků s IVP, pan zástupce upozornil na ukončenou spolupráci 
     s paní Slavíkovou – důvod – nejsou finance. Asistent ve škole působil jen tři měsíce a po  
     prázdninách nebyla funkce obnovena, po navýšení IVP ve druhé třídě bude o asistenta 
     zažádáno.  



5/  Rodiče informovali zastupitele o nevhodné dopravní situaci v okolí školy – průjezdnost  
     silnice a nedodržovaná rychlost zhoršila bezpečnost dětí u školy. Problém jsou i místa na  
     parkování – zvýšil se počet dětí dovážených do školy, ale i počet učitelů dojíždějící autem  
    do zaměstnání. Bylo by vhodné nalézt a zabezpečit další parkovací místa. Vhodné by byly 
     i zpomalovací pruhy na cestě od hřiště, jak navrhli rodiče.  

 
Schváleno :  1/  Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 
  2/  Inventarizace za rok 2012 
  3/  Čerpání rezervního fondu 
  4/ Rozpočet na rok 2013 
 
Usnesení :  1/  Sepsat smlouvu s neziskovými složkami ohledně pronájmu Tv  - OÚ + Hz 
  2/  Přednést návrh řešení dopravní situace v okolí školy – zastupitelé OÚ. 

 
V Blížejově  dne  7. 2. 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 ……………… 
   
 
 
 
 

 
 
 
 


