Záznam
z jednání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Dobšice, okres Znojmo
dne 25.března 2014
Přítomni:

Ing. Jenšovský Jaroslav, starosta obce ‐ host
Mgr. Březovský Milan, ředitel školy ‐ host
Ing. Jan Pausar ‐ host
Mgr. Kratochvílová Dagmar ‐ předsedkyně školské rady
Peterková Jarmila ‐ zástupce pedagogických pracovníků ‐omluvena
Burian Pavel ‐ zástupce zřizovatele ‐ omluven
Řídká Dagmar ‐ zástupce zákonných zástupců
Navrátilová Eva ‐ zástupce zákonných zástupců
MUDr. Šalamounová Dana ‐ zástupce zřizovatele – omluvena

Program:

1. Přivítání všech členů
2. Ing. Jenšovský – informace o realizaci akcí týkajících se ZŠ a MŠ
3. Mgr. Březovský – zpráva o činnosti ZŠ a MŠ
4. Diskuse
5. Závěr

Školní rok 2013/2014
Školská rada projednala:
Ing. Jaroslav Jenšovský:

‐výsledovka hospodaření PO základní škola a Mateřská škola Dobšice za rok 2013 vč. zprávy o
přezkoumání hospodaření PO
‐ rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Dobšice – výběrové řízení dne 31.3.2014 (realizace o
prázdninách, dvě větší třídy, dotováno ze státního fondu)
‐ návrh rozpočtu PO Základní škola a Mateřská škola Dobšice na rok 2014
‐ provozní příspěvek zřizovatele pro rok 2014
‐ požadavky ZŠ, MŠ a ŠJ na pořízení vybavení, investiční akce a opravy v r. 2014 (dovybavení školní
kuchyně ‐ stoly)
‐dokončení sanace podezdívky základní školy‐ realizace duben, květen 2014 SPOLEČNOST ATIS s.r.o.
‐ dokončení zateplení fasády MŠ – Projekt zlepšování tepelně technických vlastností školských
zařízení MŠ Dobšice
‐ příprava projektu ‐ Revitalizace školní zahrady MŠ Dobšice, zadáno zpracování studie – Městská
zeleň, Kopečný Pavel, předpoklad realizace 2015 (zeleň v zahradě)
‐ zápis dětí do mateřské školy Dobšice na školní rok 2014/2015 dne 17.3.2014
‐ Příobecní tábor ve dnech 14. – 18. 7. 2014
‐ Mezinárodní letní dětský tábor v maďarském ABASARU ve dnech 6. – 12. 7. 2014
‐ krátký hudební program realizovaný žáky ZŠ na Zlatých svatbách 7.4. v 9.30 hod. a 10.00 hod.,
pořádaných na OÚ Dobšice.
Mgr. Milan Březovský:
‐ ukončen projekt EU OPVK – (zpracovali: Březovský, Navrkalová, Vídeňská) , získán majetek v
hodnotě 200 000,‐ Kč (interaktivní tabule, notebooky, datové projektory), proškolení zaměstnanců
školy v oblasti ICT a cizích jazyků
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‐ kamerový systém se osvědčil ‐ pořízena kamera navíc, aby ze ŠD viděli, kdo stojí u dveří a vchází
do budovy, když je p. učitelka na dvoře
‐ pořízeny nové učební pomůcky – ze státního rozpočtu ( kostra 10 000,‐ , lidské tělo 15 000,‐)
‐opraveno : schody do budovy ze dvora
‐potřebné opravy:
‐ zateplení ŠD, posoudit výhodnost provedení zateplení nebo výstavby nového objektu družiny,
úprava terénu kolem ŠD ( cca 10 m2 – navezení hlíny)
‐ dořešit síť přes školní dvůr, plot k panu Šebákovi a Švédovi
‐ okapový plech kolem budovy (rez)
‐ nefunkční topný kotel v budově ZŠ, bude přizván odborník, který zhodnotí, zda je možná a
výhodná oprava, škola má 2 kotle, současný provoz vzhledem k teplé zimě zabezpečuje jeden kotel
‐postupná obnova PC ve škole a přechod na nové systémy
‐ zvážit vyhrazené parkování před budovou školy (začíná být běžné, že před školami, školkami je
vyhrazeno parkování v době provozu )
‐ zápis ‐ k zápisu se dostavilo 30 žáků, přijato 28 (pravděpodobně se bude jeden stěhovat, takže
27), 4 žáci z jiných obcí (Žerotice a Oblekovice), velký počet – byla by možnost rozdělit třídu, ale
nejsou prostory)
‐odchod žáků do 6. třídy ‐ 1 žák ZŠ Mládeže, 5 žáků ZŠ Vídeňská, 2 jsou nerozhodnuti , 14 žáků
odchází do ZŠ Přímětice (v současné době tam chodí 2), problém doprava (přestupy, bezpečnost,
zdlouhavost)
‐ žádost o realizaci zavedení autobusové linky, která by alespoň ráno zabezpečila dopravu žáků do
Přímětic ( návrh ‐ přes Suchohrdly, Kuchařovice, nemocnice, Přímětice – možno využít i občany obce)
‐revize ŠVP, ČŠI – nové kroky, kontrola přes internet, nový PC modul (ŠVP, web stránky, testování
apod.), kariérní systém učitelů
‐Bojanovice 2014, od 16. – 20. 6. 2014 (Námořníci), cena 850,‐, bez mobilů, pro děti, které se
nezúčastní zabezpečena výuka i ŠD ve škole
‐ ve školním roce 2014/2015 bude na ZŠ probíhat projekt Ovoce do škol
‐ nákup nových stolků a židliček – větší počet prvňáčků.

Zapsala : Dagmar Řídká
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