
 

 

                                                           Zápis 

 

        ze zasedání Školské rady  při ZŠ a MŠ Blížejov  ze dne  9. 9. 2014 
 

 

Přítomni:  Křepel Jaroslav., Císař Jiří, Nová Veronika., Hůrka Jan, Řezníčková Renata,  

                Mgr. Jakubšová Eva.,Mgr. Ludvíková Božena, Ing. Libor Hejtman 

 

Hosté: Mgr. Dagmar Hanzalová – ředitelka ZŠ a MŠ 

 

Omluveni : Němec Václav 

 

Program : 1/  Usnesení 

  2/  Výroční zpráva 

  3/  Organizační řád – školní řády 

4/   Koncepce školy a organizace školního roku 2014/2015 

  5/   Finance – OÚ, KÚ 

  6/  Různé : www stránky 

 

Jednání : 

 

1. Usnesení :  a) Rezervní fond byl schválen – v září bude zakoupena pečící pánev do ŠJ 

        b) Kamerový systém byl přenastaven 

     

2. Výroční zpráva  

ŘŠ předložila výroční zprávu za školní rok 2013/2014.  

Přednesla zprávu o projektech, které ve škole probíhaly a pokračují v rámci výuky,  

Upozornila, že k výroční zprávě patří i zpráva o hospodaření za uplynulý kalendářní rok 

schválená na minulé schůzi. 

 

      3. Organizační řád 

ŘŠ seznámila ŠR s novým organizačním řádem, předložila seznam jednotlivých směrnic a 

pokynů. Ukázala jednotlivé řády všech pracovišť a projednala školní řád – dodatky z minulého 

školního řádu byly zapracovány do textu a projednala zkrácený školní řád. 

     

       4.  Koncepce školy a organizace školního roku 2014/2015 

 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 branná výchova, plánem 

personálního rozvoje i s novým organizačním schématem – novým personálním obsazením 

školy. 

 

        5.Finance 

 1/ Paní ředitelka seznámila s nutností navýšení rozpočtu o položky za - přebudování učebny 

     číslo 10, za opravu vodovodu ve Lštění, na vybudování požární příčky,na  nový počítač  

                do sborovny . Návrh předloží zastupitelstvu do 18. 9. 2014 . 

            2/ ŘŠ seznámila členy ŠR se získáním financí na pergolu na školní pozemek. 

 3/ Byl získán souhlas se zřízením funkce pedagogický asistent, včetně finančního zajištění.  



 4/ ŘŠ upozornila na nutnost snížení úplaty za vzdělávání jak v MŠ a ŠD,  předložila nové 

                směrnice ohledně těchto úplat. 

 

        7. Různé 

   1/  Ředitelka školy informovala o překročení kapacity školy o dva žáky, o této skutečnosti 

                   informovala i KÚ, ČŠI a KHS v Klatovech – problém by měl být vyřešen rekonstrukcí 

                   školy v příštím roce 

   2/  Pan Ing. Hejtman informoval o novém projektu ČŠI – „NIQUES“ 

   3/  Paní ředitelka upozornila na nové www stránky školy 

   4/ Pan Hůrka upozornil na problém s dojížděním dětí do Horšovského Týna do ZUŠ 

   

Projednáno :  1/  Výroční zpráva- kompletní 

  2/  Organizační řád školy - Školní řády a provozní řády 

  3/  Koncepce školy – jednotlivé plány 

  

    

Usnesení :  1/  Požádat OÚ o navýšení rozpočtu – ŘŠ – do 18. 9. 2014 

 

  2/  ŘŠ – upozornit OÚ na kontrolu předání dokumentace ohledně rekonstrukce 

                            školy do konce září 

 

  3/  ŘŠ urychleně předá žádost o změnu jízdního řádu autobusu do H.T. v odpoledních 

                             hodinách, jedná se o posun odjezdu autobusu o 5 až 10 minut. 

 

V Blížejově  dne  9. 9. 2014                                        Zapsala: Mgr. Hanzalová Dagmar  

             

                     ……………………………… 

             Hůrka Jan – předseda ŠR 

 

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

 

 Pí  Nová ………………………,                 pí Řezníčková ………………………………,  

 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 


