
Školská rada při ZŠ Krucemburk 
Zápis č. 8/2011/1 ze zasedání ŠR dne 07.03.2011 

 

Přítomni: paní Cisáriková, Mgr. Baumgärtnerová, Mgr. Bencová, pan Dopita, Mgr. Havlíček,  

Ing. Kasal, paní Pečenková, paní Říhová, paní Slanařová 

Host: Mgr. Šikl  

 

Program: 

1. Zahájení, schválení programu, ověřovatele zápisu, přivítání nových členů 

2. Projednání a vyjádření ŠR k hospodaření ZŠ v roce 2010 

3. Projednání rozpočtu na rok 2011 

4. Informace o činnosti školy 

5. Diskuze, závěr 

 

Ad1) 

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatele zápisu 

Paní Cisáriková přivítala přítomné členy, zejména pak nově jmenované zřizovatelem -   

Mgr. Havlíčka a pana Dopitu. Dále přivítala hosta Mgr. Šikl a zahájila jednání v 16:00 h. 

Školská rada schválila program jednání školské rady. 

Schválilo 9 členů   

Byl zvolen ověřovatel zápisu Mgr. Bencová   

Schválilo 9 členů 

Ad2) 

Projednání a vyjádření ŠR k hospodaření ZŠ v roce 2010 

Paní Slanařová předložila k posouzení hospodaření ZŠ v roce 2010, zodpověděla dotazy 

ostatních členů. 

Ad3) 

Projednání rozpočtu na rok 2011 

Paní Slanařová seznámila členy rady s návrhem čerpání rozpočtu v roce 2011.  

Ad4) 

 Informace o činnosti školy 

Mgr. Baumgärtnerová informovala členy rady o současné činnosti školy: 

- Zápis do 1. třídy byl 24.01.2011 – přijato 15 dětí, z toho asi 3 odklady, 

 tzn. že do 1. třídy nastoupí pravděpodobně 12 dětí   

- Informace o účasti v různých soutěžích a úspěšnosti našich žáků  

- Informace o přípravě oslav 60. výročí otevření ZŠ – 02.06. od 16:00 h. Školní 

akademie, 05.07. den otevřených dveří, almanach… 

- Přihlášky na další studium žáků 9. třídy  

Ad5) 

Diskuze, závěr 

Pan Dopita vyvolal diskuzi ke stále klesajícímu počtu žáků na naší škole. Vznesl návrh na 

vytvoření prezentace naší školy, která by přilákala děti z okolních vesnic. Prezentace by měla 

obsahovat výsledky práce žáků naší školy (soutěže, další studium, kroužky) v porovnání 

s ostatními školami v okolí, apod. K tomu se vyjádřili členové ŠR z řad pedagogů: 

Snížení počtu žáků ve škole je celorepublikový problém, okolní vesnice (St. Ransko, 

Hluboká, Radostín) se stávají rekreačními oblastmi a tudíž se snížil i počet potencionálních 

žáků ZŠ. Počet dětí ze spádové oblasti, které navštěvují jinou ZŠ je minimální a 

pravděpodobnost, že bychom „nalákali“ žáky z míst, kde mají svoji školu je téměř nulová, 

neboť 99% rodičů v našem regionu volí základní školu pro své dítě co nejblíže svému 

bydlišti, s ohledem na dopravní dostupnost. 

 

Další schůzka ŠR dle potřeby.  

 



 

Usnesení č. 8/2011/1 

ze zasedání ŠR ZŠ Krucemburk konaného dne 07.03.2011 
 

ŠR schvaluje: 

 

1. Program 8. zasedání ŠR ZŠ Krucemburk  

      Volbu ověřovatele: Mgr. Alena Bencová 

 

ŠR bere na vědomí: 

 

2. Projednání a vyjádření ŠR k hospodaření ZŠ v roce 2010 

3. Projednání rozpočtu na rok 2011 

4. Informace o činnosti školy 

5. Návrh pana Dopity, závěr 

  

 

Usnesení schválilo 9 členů Školské rady Základní školy Krucemburk. 

 

 

  

 

 

   Miroslava Slanařová     Štěpánka Cisáriková     

                 zapisovatel            předseda 

 

 

                      

 

   Ověřila: Mgr. Alena Bencová   

 

 

V Krucemburku  11.03.2011  

 

Zápis má vč. usnesení 2 strany + 1 přílohu – Prezenční listinu. 

Originál zápisu s podpisy je uložen u předsedkyně ŠR, 1 kopie u ŘŠ a 1 kopie u zřizovatele. 


