
 
 Z á p i s  

z jednání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Dobšice,  
okres Znojmo dne 3.listopadu 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  
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:  
- rekonstrukce sociálního zařízení ŠJ a kuchyněk MŠ (realizace 07/ - 08/ 2015 RENOV, spol. 
s.r.o., cena 177.418,- Kč vč. DPH)  
- instalace šroubového lisu před ZŠ (realizace  v 08/ - 09/2015 svépomocí) 
- sanace opěrné zdi v ZŠ (realizace 07/ - 08/ 2015, firma Hanek, cena díla 181.374,- Kč vč. DPH)  
- projekt „Revitalizace školní zahrady MŠ Dobšice“ – dendrologický průzkum a následnou 
architektonickou studii zpracovala Ing. Hana Vymazalová 
-  využívání sokolovny pro vyučovací hodiny TV základní školy  
- ŠJ – od 1.10.2015 likvidace bioodpadů živočišného původu  (A.S.A Eko Znojmo) 
- příprava rozpočtu hospodaření obce Dobšice na rok 2016 (pokračování opravy fasády ZŠ, 
revitalizace zahrady MŠ, fotovoltaika MŠ + ŠJ) 
- školní autobus – možnost zřízení přímé linky do Přímětic, jednáno s firmou INTERBUS, dále je 
nutné jednat i s ZDS Psota  
- MAS Znojemské vinařství, z.s. – souhlas se zapojením do projektu Místních akčních plánů 
vzdělávání 
- ozvučení sv. Martina  - pátek 13.11. 2015 v 18 hod. 
- odstranění  stavby   využívané jako školní družina (jedná se o stavbu montovanou – buňka, která je 
již nevyhovující)  a výstavba  nové budovy (realizace 07/ - 08/2016)   
 
Mgr. Milan Březovský:  
-  ve škole proběhla  kontrola zabezpečení objektu – požární ochrana, nutná oprava brány  
- pedagogové školy se zúčastnili vzdělávacího projektu  
- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
- ZŠ Dobšice – zlepšení výuky cizího jazyka 
      
Diskuse:  


