
Zápis z     jednání školské rady Dobšice  

dne 26. 3. 2019 v     17:00 hod  

Místo konání: Obecní� ú� ř�ad Dobš�ice, Břne�nška�  80, 671 82 Dobš�ice

Přítomni: Mgř. Dagmař Křatochví�lova�  – př�edšedkyne�  š�kolške�  řady, 
Mgř. Petřa Vala� š�kova� , za� štúpce pedagogicky�ch přacovní�kú* , Bc. Zúzana Ra�c�kova�  – 
za� štúpce za�konny�ch za� štúpcú* , Mgř. Petř Jařoš�– za� štúpce za�konny�ch za� štúpcú* , 
Mgř. Hana Hřúš�kova�  – za� štúpce zř�izovatele, Mgř. Milan Bř�ezovšky�  – ř�editel š�koly, 
Ing. Jan Paúšař, MUDř. Liboř  Vykoúpil – c�len zaštúpitelštva a obecní� řady

Program:

1. Př�iví�ta�ní� c�lenú*  Š3kolške�  řady
2. Mgř. Milan Bř�ezovšky�  – body k přojedna�ní� a diškúši
3. Ing. Jan Paúšař – štavební� ú� přavy ZŠ3  a MŠ3
4. Volna�  diškúše

Školská rada projednala:

Změnu stavu stávajícího aparátu ZŠ

- dle př�edloz�ene�  přojektove�  dokúmentace pla�novane�  řozš� í�ř�ení� apařa� tú ZŠ3
- pla�novanoú př�eštavbú a řozš� í�ř�ení� šta� vají�cí� š�kolní� dřúz� iny na menš�í� te� locvic�nú 

(cca 10x12mx5m)nad ní� vznikne dalš� í� vyúz� itelna�  mí�štnošt přo vy�úkú
- př�í�štavba š�aten v zadní� c�a� šti búdovy š�koly
- nove�  úšpoř�a�da�ní� tř�í�d a kabinetú*  po pla�novane�  př�eštavbe�
- př�emí�šte�ní� š�kolní� dřúz� iny blí�z�e k vy�chodú ze ZŠ3

Záměr výstavby sportovní haly

- hleda�  še vhodny�  pozemek
- volna�  diškúše, na�vřhy

Letní ozdravný pobyt(LPO)

1. Dle vy�šledkú*  dotazní�kú*  a ř�ade�  kladny�ch řeakcí� še LPO búde ope� t konat v 
Bojanovicí�ch(na mí�šte�  kona�ní� přobe�hly a přobí�hají� opřavy např� . vy�me�na dlaz�by, 
opřava šocia� lní�ho zař�í�zení�, př�ibyla venkovní� úmyvadla, přobe�hla vy�me�na okapú*  
atd.

2. Letoš�ní� te�ma: júna� ctví�, třamping, škaúting
3. Na�vřh na moz�nošt př�í�špe�vkú na dopřavú od obce



Školní výlety

1. Planeta� řiúm – šchva� leno
2. Júngle pařk – v jedna�ní�

Sportovní vyžití a reprezentace ZŠ

1. Vybí�jena�
2. Kařolí�nka
3. Př�ehazovana�  

Dotace

1. Dí�ky inklúzi šnaz�š� í� zí�ška�ní� financ�ní�ch přoštř�edkú*  na podpořú vzde� lanošti a 
te� lovy�chovy např�. dotace na vy�úkú plava�ní�, na�kúp notebokú*  

2. Jedna�ní� š MAŠ, OVOV

Volna�  diškúše k te�matú* m


