
Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,  
příspěvková organizace

Olomoucká 336, 793 68 Dvorce

Zápis z jednání schůze školské rady ze dne 24.3. 2014 od 15 hodin ve třídě základní 
školy

Účast:  dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení schůze školské rady (dále ŠR)
2. Zpráva o hospodaření školy.
3. Žádost o povolení výjimky pro školní rok 2014/15.
4. Žádost o změnu ve zřizovací listině.
5. Informace, diskuse, závěr.

ad.1. 
Paní Burešová zahájila 5. schůzi ŠR. Seznámila  přítomné s návrhem programu. Při kontrole usnesení 
ze 4. schůze ŠR nevyplynuly žádné konkrétní úkoly.

ad. 2.
ŠR se zabývala rozborem hospodaření ZŠ, který přednesla paní ředitelka. Příjem školy tvoří státní 
finance, ty se používají na mzdy, vzdělávání pedagogických pracovníků, dofinancování DUM, 
interaktivní tabule apod. Dále příjem školy tvoří příspěvek zřizovatele, tedy obce, na provoz školy. Za 
rok 2013 vznikl zlepšený HV cca 275 000,- Kč. V případě, že obec ponechá tento HV škole, pak 80% 
bude převedeno do fondu odměn a 20%  do fondu rezerv. V letošním roce ze schváleného rozpočtu 
obce pro školu, bude kromě provozu školy část financí použito na instalaci příček v šatnách a opravu 
WC ve škole, školní družina bude vymalována, budou vyměněny vchodové dveře a zastřešena rampa. 
Ve školce se pořídí nové stolky a židličky, opraví se umývárna a WC a nainstaluje hromosvod.

ad.3.
ŠR prodiskutovala žádost školy o povolení výjimky pro školní rok 2014/15 z důvodu sníženého počtu 
žáků. 

ad. 4.
ŠR řešila žádost školy o změnu ve zřizovací listině. Paní ředitelka chce v rámci doplňkové činnosti 
školy vařit i pro cizí strávníky.

ad. 5.  
 pan starosta  informoval přítomné o možnosti zateplení základní školy. V letošním roce by se 

zatím připravil projekt.
 dále pan starosta informoval o projektu na opravu družiny včetně vstupu. 
 paní ředitelka informovala přítomné kontrole hygieny, která doporučila brousit podlahu 

v tělocvičně školy. 

Konec 15:50

Zapsal: Jan Peter                                                                                                    Pavla Burešová 
                                                                                                                      předseda školské rady 



Usnesení

12/ 2014 Školská rada schvaluje:
Program 5. Schůze ŠR.
Pro – 6, Proti – 0, Zdrželi se – 0

13/ 2014 Školská rada bere na vědomí:
Zprávu o hospodaření školy.
Pro – 6, Proti – 0, Zdrželi se – 0

14/ 2014 Školská rada bere na vědomí:
Žádost o povolení výjimky pro školní rok 2014/15.
Pro – 6, Proti – 0, Zdrželi se – 0

15/ 2014 Školská rada bere na vědomí:
Žádost o změnu ve zřizovací listině.
Pro – 6, Proti – 0, Zdrželi se – 0

………………………
předseda školské rady

 



PRESENČNÍ  LISTINA
5. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY  KONANÉ DNE 24.3. 2014

Pavla BUREŠOVÁ                                           ………………………………………..

Irena COLLINS                                                  ………………………………………..

Ivan PACEK                                                     …………………………………………

Miroslav HLAVSA                                           …………………………………………

Jan BOŽOVSKÝ                                               ………………………………………….

Jan PETER                                                         ………………………………………….

HOSTÉ :   ……………………………….         …………………………………………..

                  ……………………………….          …………………………………………..

 


