Záznam
z jednání školské rady při ZŠ Dobšice, okres Znojmo
dne 2. dubna 2013

Přítomni:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Jenšovský Jaroslav, starosta obce
Mgr. Březovský Milan, řed. školy
Ing. Jan Pausar
Tevoltová Ivana
Mgr. Kratochvílová Dagmar
Peterková Jarmila
Burian Pavel
Mrkvičková Renata
Navrátilová Eva
MUDr. Šalamounová Dana

-

host
host
host
host
předsedkyně školské rady
zástupce pedagogických pracovníků
zástupce zřizovatele
zástupce zákonných zástupců
zástupce zákonných zástupců
zástupce zřizovatele – omluvena

Přivítání všech členů
Mgr. Březovský – hodnocení ZŠ a MŠ
Ing. Jenšovský – info o realizaci akcí, týkajících se ZŠ a MŠ
Diskuse
Závěr

Školní rok 2012/2013
Školská rada projednala:
2. Mgr. Březovský - seznámení s rozpočtem za rok 2012 a 1.čtvrtletí 2013
- Vzrůstající počet dyslektiků, dysgrafiků, dyskalkuliků
- Kladné hodnocení zimního ozdravného pobytu
- Příprava školy v přírodě – Šmoulové
- Osobnosti ve třídách – licence ke stahování map a obrázků
- Žádost o opravu schodů ze školy na dvůr
3. Ing. Jenšovský – Hospodaření PO ZŠ a MŠ Dobšice za rok 2012
- Dle novely o účetnictví č. 239/2012 s účinností od 1.9.2012
povinnost schvalovat účetní uzávěrku příspěvkových organizací
- Informace o zápisu žáků na školní rok 2013/2014
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ dne 30.1.2013: Zapsáno 20 žáků, z 5. třídy odejde 16
žáků. Ve školním roce 2013/2014 bude v ZŠ cca 106 žáků (max. kapacita 120
žáků).
- Informace o zápisu dětí do MŠ na školní rok 2013/2014
Informace ze zápisu dětí do mateřské školy v Dobšicích na školní rok 2013/2014
dne 18.3.2013. Celkem 20 dětí odchází do ZŠ, 20 dětí nastupuje do MŠ.
- Čerpání dovolené MŠ o letních prázdninách

- Uzavření provozu mateřské školy v Dobšicích od 21.7.2013 do
22.8.2013 z důvodu čerpání dovolené a pravidelné údržby a oprav.
- výměna protiskluzové dlažby ve výdejně stravy základní školy.
K realizaci vybrána STAVE s.r.o. od 27.3. do 1.4.2013
- Sanace krovu střechy základní školy (tesařík a dřevomorka)
Cenovou nabídku po vyžádání předložil PM Liquid – Michal Spurný. Realizace
v 05/2013. Podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK na
ošetření krovů střechy. Cenová nabídka bude projednána na RO Dobšice dne
8.4.2013.
- Zlepšení tepelně technických vlastností školských zařízení –
mateřská škola Dobšice. Projekt s 50 % dotací EU zahrnuje výměnu oken, dveří
a zateplení fasády. Předpoklad realizace výměny oken v 07/-08/2013, zateplení
fasády dle kapacitních možností dodavatele. Jednání komise pro otevírání
obálek a komise pro posuzování a hodnocení nabídek se uskuteční 3.4.2013.
- Žádost o dotaci z Fondu malých projektů na projekt DSO
Znojemsko „Bezpečně a ekologicky v DSO Znojemsko“. Projekt se uskuteční
18.9.2013 (pro MŠ) a 19.9.2013 (pro ZŠ) v rámci DSO Znojemsko a
rakouských obcí Seefeld-Kadolz a Alberndorf.
- oprava soklu základní školy. Realizace v r. 2013
4. Diskuse, různé

Zapsala: Mrkvičková Renata

