
Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Židlochovice, Tyršova 611, konané dne 25.3.2009 

 
Dne: 25. března 2009 
Místo: Sborovna ZŠ Tyršova 611 
Přítomni: Ing. Pavel Grygar 
 Gabriela Motlíčková 
 Ing. Barbora Jakubcová 
 Mgr. Helena Chmelková  
 PaedDr. Stanislav Březina 
 Vlastimil Helma  
 František Dobeš 
Hosté: Ing. Jana Králová 
Omluvená nepřítomnost: Andrea Hrazdilová 
 Mgr. Jakub Janča 
Zapisovatel: Gabriela Motlíčková 
Ověřovatel zápisu: Ing. Barbora Jakubcová 
 

 

PROGRAM: 

1. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 
2. Rozpočet 2009 
3. Projekty školy 
4. ŠVP 
5. Různé (kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady) 

 

1. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 

 
Ředitelka ZŠ Ing. Jana Králová předložila zprávu o hospodaření za rok 2008.  
 
RŠ odsouhlasila zprávu o hospodaření za rok 2008. 

 

2. Rozpočet 2009 

 
Byl projednán rozpočet z kraje, který je oproti loňskému roku nižší, v návaznosti na nižší počet žáků 
ve škole. Dochází k přeřazení nepedagogických pracovníků školy do tabulky tříd pedagogických 
pracovníků. Městský zatím škola neobdržela. 
 
RŠ projednala rozpočet školy na rok 2009. 
 
3. Projekty školy 

 
Škole byly schváleny dva ze tří podaných projektů v rámci Globálního grantu Operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
 
1. e-learning (domácí přípravu žáků pomocí počítače) na výuku prostřednictvím ICT v matematice a 
fyzice. Týká se žáků II. stupně. 
Výše dotace z Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu ČR (15%) je 2.683.347,-Kč. 



 
2. zajištění podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Stávající tým 
školního poradenského pracoviště bude rozšířen o pozici školního psychologa a asistenta pedagoga  a 
budou vytvořeny metodické materiály pro systematickou péči o žáky se SVP. 
Výše dotace je 2.544.243,-Kč( 85% z ESF, 15% ze státního rozpočtu ČR). 
 
Oba tyto projekty budou realizovány v období tří let. 

Třetí projekt byl škole schválen v rámci Regionálního operačního projektu NUTS II Jihovýchod  
 
3. rozvoj ICT ve škole.V rámci projektu bude vybudováno propojení školních budov do jednotné 
počítačové sítě, bude postavena nová místnost pro umístění serverů, pořízeno vybavení PC (2 
kmenové počítačové učebny a jedna mobilní), 5 nových učeben vybavených interaktivními tabulemi a 
další multimediální učebny. 
Celkové náklady projektu jsou 5.404.059,-Kč. Dotace činí 70% tj. 2.782.841,-Kč. Z toho je 3.475.890,-

Kč z prostředků EU, 306.951,-Kč z prostředků Regionální rady. Zbývajících 30%  nákladů na projekt 

zajišťuje zřizovatel školy – Město Židlochovice. 

4.   ŠVP 

 

ŠVP se v současné době realizuje v 1.,2.,6. a 7. ročníku. Zhodnocení stávajícího školního roku 
proběhne po jeho ukončení. 

 

5.   Různé (kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady) 

Fr. Dobeš informoval přítomné o připravovaném projektu na opláštění školy.  

Ing. Jana Králová seznámila přítomné s přípravou příměstského  tábora školy v měsíci srpnu. 

Dále informovala o průběhu dne otevřených dveří.  

Přítomní se dohodli na nejvhodnějším  termínu pro zasedání Školské rady, a to čtvrtek - 18.00 

hod. 

 
 
V Židlochovicích 25.3.2009 
 
 
 
      
 
………………………………………………………..    …………………………………………………………. 
Zapsala: Gabriela Motlíčková     Ověřila: Ing. Barbora Jakubcová 


