
Školská rada při ZŠ Krucemburk 
 

Zápis č. 6/2010/1 ze zasedání ŠR dne 15.02.2010 
 

Přítomni: paní Cisáriková, Mgr. Bencová, Ing. Kasal, Ing. Kohl, Ing. Pleskač, paní 

Pečenková, paní Říhová, paní Slanařová 

Omluveni: Mgr. Baumgärtnerová 

                  

Host: Mgr. Šikl  

 

Program: 

1. Zahájení, schválení programu, ověřovatele zápisu 

2. Projednání a vyjádření ŠR k hospodaření ZŠ v roce 2009 

3. Projednání návrhu rozpočtu 2010 

4. Kontrola KHS 

5. Zpráva o zápisu do 1. třídy 2010/2011, informace o interaktivní tabuli,  

      informace o projektu EU „Ovoce do škol“ 

6. Diskuze, závěr 

 

Ad1) 

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatele zápisu 

Paní Slanařová přivítala členy ŠR, hosta Mgr. Šikla a zahájila jednání v 17:00 h. 

Školská rada schválila program jednání školské rady. 

Schválilo 8 členů   

Byl zvolen ověřovatel zápisu Mgr. A. Bencová   

Schválilo 8 členů 

 

Ad2) 

Rozpočet 2009 

Paní Slanařová předložila členům ŠR rozbor hospodaření ZŠ v roce 2009. Seznámila je 

s hospodářským výsledkem, který je 115. 979, 52 Kč a informovala je, že podává žádost 

zřizovateli o souhlas s převedením prostředků do rezervního fondu ZŠ. Členové ŠR se po 

upřesnění a vysvětlení některých položek rozpočtu vyjádřili kladně k hospodaření školy. 

 

Ad3) 

Projednání čerpání rozpočtu 2010  

Rozpočet prostředků ZŠ pro rok 2010 je ještě neúplný. Je znám pouze příspěvek zřizovatele, 

který vedení školy rozvrhlo na jednotlivé položky. Dotace od KÚ (MŠMT) ještě není 

vyčíslena. Paní Slanařová seznámila členy ŠR se záměrem vedení školy požádat zřizovatele 

o posílení rozpočtu o částku 161.000,- Kč z rezervního fondu. Prostředky budou využity na 

nákup repasovaných počítačů do počítačové učebny a nákup terminálu a SW stravování pro 

bezhotovostní výběr stravného ve ŠJ. Zbylé prostředky pokryjí náklady na opravu čerpadla 

topení v kotelně ZŠ. Členové ŠR žádost ZŠ podporují. 

 

Ad4) 

Kontrola KHS 

Mgr. Šikl seznámil členy ŠR s výsledkem kontroly Krajské hygienické správy v Jihlavě, která 

proběhla 15.12.2009. Výsledek kontroly – ŠD bez závad, ZŠ – tyto závady: 

- svítidla umělého osvětlení v učebnách nejsou rozmístěna rovnoběžně s okenní stěnou 

- v počítačové učebně není zajištěna možnost úprav pracovního místa podle individuálních 

potřeb žáka 

- na stěnách tělocvičny a nářaďovny je výskyt plísní, není zajištěno mikroklima 



Mgr. Šikl předložil ŠR řešení těchto nedostatků, které musí být odstraněny. Řešení bylo 

konzultováno s panem starostou městyse Krucemburk Mgr. Jiřím Havlíčkem osobním 

jednáním a předloženo i Radě městyse Krucemburk. Zpráva o opatření ke kontrolnímu 

zjištění KHS a způsobu odstranění nedostatků je uložena u ředitele školy. 

 

Ad5) 

Zpráva o zápisu do 1. třídy 2010/2011, informace o interaktivní tabuli 

Mgr. Šikl ve stručnosti seznámil členy ŠR s průběhem zápisu žáků do 1. třídy školního roku 

2010/2011. Bylo zapsáno 20 žáků.   

Mgr. Šikl informoval členy ŠR o nákupu interaktivní tabule a pozval je na předvedení po 

skončení schůzky. 

Mgr. Šikl seznámil členy ŠR s projektem EU „Ovoce do škol“, do kterého se ZŠ přihlásila.  

 

Ad6) 

Diskuze, závěr 

Další informace o dění školy jsou pravidelně vyvěšovány na stránkách ZŠ 

(www.zskrucemburk.cz). 

Následující schůzka bude pravděpodobně na podzim k projednání a schválení Výroční zprávy 

ZŠ 

- termín bude upřesněn 

 

 

Usnesení č. 6/2010/1 

ze zasedání ŠR ZŠ Krucemburk konaného dne 15.02.2010 
 

ŠR schvaluje: 

 

1. Program 6. zasedání ŠR ZŠ Krucemburk  

      Volbu ověřovatele: Mgr. Alena Bencová 

 

ŠR bere na vědomí: 

 

2. Hospodaření ZŠ v roce 2009 

3. Návrh rozpočtu 2010 

4. Výsledky kontroly KHS 

5. Zprávu o zápisu do 1. třídy 2010/2011, informaci o interaktivní tabuli, 

informaci o přihlášení školy do projektu EU „Ovoce do škol“ 

 

ŠR ukládá: 

 

     6. Uspořádání další schůzky   

 

Usnesení schválilo 8 členů Školské rady Základní školy Krucemburk. 

 

 

 Miroslava Slanařová     Štěpánka Cisáriková     

                 zapisovatel            předseda 

 

 

                        Ověřila: Mgr. Alena Bencová  

V Krucemburku 18.02. 2010  

 

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. 

http://www.zskrucemburk.cz/

