
Z á p i s  
z jednání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Dobšice, 

 okres Znojmo dne 24. března 2015 od 17 hod.  
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Místo konání:               Obecní úřad Dobšice 
 
Přítomni:  Ing. Jenšovský Jaroslav, starosta obce - host  

Ing. Pausar Jan – místostarosta obce, host  
                                       Mgr. Březovský Milan, ředitel  školy - host  

Mgr. Kratochvílová Dagmar - předsedkyně  školské rady  
Peterková Jarmila - zástupce pedagogických pracovníků - omluvena 
Mgr. Hrušková Hana - zástupce zřizovatele  
Černá Anna - zástupce zřizovatele – omluvena  

    Řídká Dagmar - zástupce zákonných zástupců  
    Navrátilová Eva - zástupce zákonných zástupců  

 
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: 
-Výroční zpráva příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola za školní rok 2013/2014  
-výsledovka hospodaření PO základní škola a Mateřská škola Dobšice za rok 2014 vč. zprávy o 
přezkoumání hospodaření PO a inventarizace majetku 
- návrh rozpočtu PO Základní škola a Mateřská škola Dobšice na rok 2015 
‐ návrh čerpání provozního příspěvku zřizovatele v roce 2015  
- rekonstrukce sociálního zařízení zaměstnanců MŠ  + ŠJ Dobšice a rekonstrukce kuchyněk    
(realizace 07/ - 08/ 2015) 
- projekt „Revitalizace školní zahrady MŠ Dobšice“ -  předpokládaná realizace podzim  2015 
(vegetační úpravy v zahradě, případné doplnění hracích prvků)   
- MŠ – v průběhu letních prázdnin mimo provoz 6 týdnů (čerpání dovolené)  
- sanace opěrné zdi mezi hřištěm základní školy a zahradou Šebákových 
- realizace dětského hřiště ve sportovním areálu u řeky Dyje (žádáno o dotaci MMR) 
- zřízení víceúčelového hřiště s oplocením a umělohmotným povrchem ul. Znojemská (naproti 
prodejně Hruška)    
- využívání sokolovny pro vyučovací hodiny TV základní školy 
 
 
 Mgr. Milan Březovský: 
- probíhá zpracování školního vzdělávacího programu do internetové podoby 
- v průběhu školního roku se pedagogové vzdělávají formou školení, s tím souvisí celodenní 
nepřítomnost  

1 
 



-  probíhá sběr pomerančové kůry a baterií, výdělek slouží k nákupu odměn pro děti a vybavení školní 
družiny  
- vlastivědný pobyt v Bojanovicích 2015 se uskuteční od 15. – 19.6.2015, cena 850,-Kč 
- BOZP v hodinách TV – nošení ozdobných předmětů (náušnice, řetízky) pouze na vlastní nebezpečí, 
rodiče podepisují čestné prohlášení  
 
 
Diskuse: 
- přímá ranní autobusová linka pro děti do Přímětic v rámci MAD provozovatelem IDS JMK 
nedoporučena (dříve řešeno také v rámci DSO Znojemsko)  
- v sokolovně dořešit technicky možnost natažení sítí pro minivolejbal, vytvořit dvě hřiště pro hru 
- vybudování nových 6 parkovacích míst v blízkosti školy – za prodejnou SD Jednota (realizace 
v 04/2015) 
- osazení vinného lisu vč. vegetačních úprav, přístřešku a infopanelu s lavičkou v parčíku před 
budovou základní školy   (šroubový lis je darem p. Miroslava Švédy)  
- k zamyšlení -   možnost vybudování sportovní haly v obci Dobšice   

 
 
 

Zapsala : Dagmar Řídká 
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