
Z á p i s 
z jednání školské rady

při Základní škole a Mateřské škole Dobšice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednání dne: 06. října 2020, od 17:00 hod
Místo konání: Obecní úřad Dobšice, Brněnská 80, 671 82  Dobšice

Přítomni: Mgr. Kratochvílová Dagmar - předsedkyně školské rady 
Mgr. Petra Valášková – zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Hrušková Hana - zástupce zřizovatele 
MUDr. Libor Vykoupil - zástupce zřizovatele 
Marie Železná - zástupce zákonných zástupců 
Mgr. Jaroš Petr - zástupce zákonných zástupců 
Mgr. Březovský Milan, ředitel školy - host 

Program: 1. Přivítání všech členů 
2. Mgr. Březovský – zpráva o činnosti ZŠ a MŠ 
3. Diskuse 
4. Závěr

Školská rada projednala:

- RO Dobšice potřebuje ke schválení Plán nákladů příspěvkové organizace na rok 2021 a dále 
Střednědobý výhled příspěvkové organizace na roky 2021 a 2022

- Po výměně stávajícího pískoviště ve dvoře školy a realizaci jeho nového zastínění je využíváno
v plné spokojenosti žáků

- Pořízení nového boileru z důvodu havárie stávajícího zařízení
- Žádost o pořízení nové interaktivní tabule do 3. třídy pro rozšíření metodických možností 

výuky 
- Doplácení dopravy na plavecký kurz 
- Žádost o prominutí dluhu za stravné za dítě navštěvující v té době MŠ, který již není ani 

žákem ZŠ
- Jednání o možnostech změny pověřence pro ochranu osobních údajů z důvodu výše ceny za 

poskytované služby v uplynulém období
- Nutnost realizace přístavby základní školy, nevyhovující prostory školní družiny, protékající 

střecha, realizace stavby nutná v blízkém termínu
- Seznámení s aplikací aktuálních vládních nařízení v souvislosti s infekcí COVID v každodenním 

životě školy – tělesná výchova, zpěv, zájmové kroužky, zamezení potkávání žáků z různých 
tříd ve školní jídelně, omezení potkávání žáků při příchodu do školy

- školská rada byla informována o činnosti Školního poradenského pracoviště – výuka 
logopedie, předmět speciálně pedagogické péče (speciálně pedagogická intervence 5x týdně)
a pedagogická intervence (1x týdně)

Diskuse:
- možnost  podání  žádosti o dotaci  z programu IROP II  na  investici  výstavby přístavby ZŠ –

zhotovení  projektové  dokumentace,  vypracování  dokumentace  stavebního  řízení,
vypracování a podání žádosti s dokumentací k dotaci 



- v aktuální  kovidové  situaci  se  pedagogové  snaží  adaptovat  žáky  opět  na  školní  výuku
v upravených podmínkách, doplnit a navázat na standardní učivo a mohou jen doufat, že
nebude vyhlášena povinná distanční výuka pro první stupeň ZŠ. Není stoprocentně běžné, že
každá rodina má hardwarové a softwarové zázemí v požadované a předpokládané kvalitě. I
tento  faktor  se  projeví  ve  výkonech,  které  žáci  budou  muset  případně  podat.  Hlavním
faktorem ovšem zůstávají  rodiče  jejich  přístup  k nastavenému systému distanční  výuky a
jejich možnosti.

Zapsala:     Mgr. Hana Hrušková


