
Zápis z jednání školské rady ZŠ Bořitov 

 

Termín a místo konání: úterý 2.12.2014 7:15-7:50, ZŠ Bořitov 

Přítomni: paní Filoušová, Mgr. Dvořáčková, paní Marečková, PaedDr. Verner, Ing. Kakáč 

Hosté: PhDr. Hlavatá 

Nepřítomni: Bc. Kucharová 

Školská rada byla zvolena v novém složení: 

- Za školu – Mgr. Dvořáčková, paní Marečková 

- Za zřizovatele (obec Bořitov) – paní Filoušová, PaedDr. Verner 

- Za rodiče – Bc. Kucharová, Ing. Kakáč 

Projednávaná témata 

- Ředitelka školy PhDr. Hlavatá informovala o očekávaném rozpočtu školy v oblasti provozních 

nákladů 

o Na rok 2014 je plán 900 tisíc Kč (hlavní část tvoří spotřební výdaje na materiál, 

spotřeba energií, ostatní služby atd.) 

o Na rok 2015 je navrženo zvýšení na 1 milion Kč, Rada obce byla informována 

o Škola plánuje úspory energií, za vedení účetnictví 

o V roce 2015 se plánuje nákup nového vybavení šaten v MŠ, v ZŠ nových stolků 

(příprava na vyšší počet žáků) a dalšího materiálního vybavení obou školních budov 

o Zároveň je v plánu najít řešení zvýšené vlhkosti v budově školy 

- Dále rada vzala na vědomí informaci o plánovaném rozšíření základní školy 

o Jde o dostavbu třídy, kanceláře  a sociálního zařízení nad tělocvičnou 

o Plánovaný rozpočet 1,8 milionu Kč se může navýšit dle stavu stropu v tělocvičně 

o Realizace o prázdninách 2015, pokud bude včas schváleno příslušnými úřady 

o Financování ze strany obce, možné dotace jsou v jednání 

- Obec obdržela nabídku odborné firmy na výstavbu dvou dětských hřišť financovaných 

z dotací v celkové hodnotě 400 tisíc korun  (dotace 70% z celkové částky) 

o Obec nabídku vzala na vědomí, zřejmě ale půjde jen o výstavbu jednoho hřiště 

v areálu mateřské školy 

o V prostorách MŠ je v plánu výstavba pergoly a částečné zastřešení zatravněné 

plochy, aby bylo možné s dětmi jít ven i v případě lehce nepříznivého počasí 

- Zájmové kroužky pro děti 

o Od letošního školního roku zahájilo působnost několik kroužků (stolní tenis – 15 dětí, 

tanec – 9 dětí, angličtina 6 + 5 dětí, náboženství 8 + 7), ne všechny nabízené kroužky 

se pro malý zájem podařilo otevřít 

o P. Kakáč doporučil zlepšení komunikace mezi školou a jednotlivými bořitovskými 

spolky a sestavení ucelené nabídky, jejímž hlavním komunikačním kanálem směrem 

k rodičům by byla škola 

- Školní družina 

o ZŠ plánuje od druhého pololetí zpoplatnění školní družiny – návrh je symbolických 50 

Kč za měsíc a musí ho schválit zřizovatel 

Zápis sestavil: Jiří Kakáč, jiri.kakac@gmail.com 


