
Z á p i s  
z jednání školské rady 

při Základní škole a Mateřské škole Dobšice, okres Znojmo  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Jednání dne: 07. listopadu 2017, od 18:00 hod 
Místo konání: Obecní úřad Dobšice, Brněnská 80, 671 82  Dobšice 
 
Přítomni: Mgr. Kratochvílová Dagmar - předsedkyně školské rady  

Mgr. Petra Valášková – zástupce pedagogických pracovníků - omluvena 
Mgr. Hrušková Hana - zástupce zřizovatele  
Černá Anna - zástupce zřizovatele  
Řídká Dagmar - zástupce zákonných zástupců  
Mgr. Jaroš Petr - zástupce zákonných zástupců  
Ing. Jenšovský Jaroslav, starosta obce - host  
Mgr. Březovský Milan, ředitel školy - host  

 
Program: 1. Přivítání všech členů  

2. Ing. Jenšovský – informace o realizaci akcí a záměrech obce týkajících se ZŠ a MŠ  
3. Mgr. Březovský – zpráva o činnosti ZŠ a MŠ  
4. Diskuse  
5. Závěr 

 
Školská rada projednala: 
 
Ing. Jaroslav Jenšovský:  

- RO Dobšice potřebuje ke schválení Plán nákladů příspěvkové organizace na rok 2018 a dále 
Střednědobý výhled příspěvkové organizace na roky 2018 a 2019 

- Možnosti financování potřeb mateřské školy do konce roku 2017 
- Uzavření provozu mateřské školy Dobšice na období do 27. 12. 2017 do 2. 1. 2018 vč.  
- Informace o realizovaném projektu Přírodní fitcentrum s dotací MMR ČR (z programu 

Volnočasové aktivity dětí a mládeže) 
- Nabídka na práci projektového manažéra TOP PRIORITY na přípravu a realizaci projektu 

„přírodní zahrada mateřské školy“ 
- Nabídka realizace projektu netradičních dětských hřišť 

- Studie návrhu stavby fitparku (workout centra se skateparkem) ve struktuře bazénu 
původně plánovaného koupaliště 

 
Realizované investice zřizovatele v roce 2017:  
- Oprava severní a západní fasády budovy základní školy 
- Projekční příprava instalace fotovoltaické elektrárny MŠ + ŠJ 
- Projektová studie přístavby základní školy bude rozvinuta ve variantě dvoupodlažní přístavby, 

především pro účely školní družiny, prostor šaten, počítačovou učebnu, případně kabinety 
- Architektonická příprava opravy oplocení mateřské školy a obecního úřadu (uliční trakt) 
- Instalace figurín na zeď základní školy  
- Zřízení hmatové stezky v zahradě mateřské školy 
- Osazení tří truhlíků na pěstování rostlin v zahradě mateřské školy 

 
Plánované investice zřizovatele v roce 2018:  
- Instalace fotovoltaické elektrárny na budově MŠ + ŠJ 



- Vytápění mateřské školy pomocí infrapanelů (náklady cca 800.000 Kč vč. DPH) 
- Stavba nového oplocení vč. vstupních a vjezdových bran mateřské školy a obecního úřadu 

(uliční trakt)  
- Stavba přístřešku na odpady v základní škole 
- Přístavba základní školy – stavební řízení, realizace stavby 
- Pořízení nové audioaparatury 

 
 
Mgr. Milan Březovský: 

- poděkování za schválení navýšení rozpočtu organizace v roce 2017 formou mimořádného 
provozního příspěvku na plat asistenta pedagoga ve II. třídě ZŠ  

- nevyhovující prostory školní družiny 
- vhodnost zřízení samostatné zařízené počítačové třídy 
- potřebnost nové tělocvičny/haly v dosahu školy 
- školská rada schválila systém hodnocení zapomínání a přípravy na výuku (po 15 záznamech v 

ŽK bude následovat napomenutí třídního učitele, po dalších pak důtka třídního učitele a 
důtka ředitele školy následně dvojka popř. trojka s chování v rámci jednoho pololetí školního 
roku, pro další pololetí se systém obnovuje) 

- školská rada schválila návrh ředitele na změnu ŠVP - Změna ICT hodiny a zahrnutí učiva do 
hodiny matematiky od roku 2018 (v případě vybudování počítačové učebny bude ŠVP 
aktualizován, aby byla kapacita efektivně využita) 

- školská rada byla informována o výuce logopedie na škole 
- reedukace a ped. intervence – p. uč. Čapková (každé ráno 2 žáci) i ostatní učitelé 

 
 
Diskuse: 

- nevyhovující technický stav vstupní brány do MŠ bude – stav bude řešen příhodným 
způsobem vzhledem k plánované komplexní přestavbě 

- učitelům přibývá činností, které nesouvisejí s jejich přímou ped. činností a suplují výchovu 
v rodině, většinový rodič předává dítě do školy (školky) s tím, aby se instituce postarala, 
nechce platit vlastním časem a vlastní iniciativou (peníze nejsou omezující faktor); učitelé 
v takovýchto souvislostech nemají čas na mimoškolní činnosti 

 
 
 
Zapsala:     Mgr. Hana Hrušková 
 
 


