
Zápis ze zasedání Školské rady p ři ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 

konaného dne  26.3.2008 

 
 
Přítomni: Ing. Ivo Janeba, Gabriela Motlíčková, František Dobeš, Vlastimil Helma, 
Mgr.Jakub Janča, PaedDr. Stanislav Březina, Mgr.Helena Chmelková 
Nepřítomen: Andrea Hrazdilová, Ing.Jan Vitula, 
Host: Mgr.Bohuslava Guldová 
 
 
 
Program: 
 

1. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 
 

ŠR odsouhlasila zprávu o hospodaření za rok 2007.  
Ing.Janeba - Škola má využívat IF k posílení zdrojů na financování údržby a oprav a je 
tvořen též odpisy z majetku.  
Dr. Březina - zřizovatel odsouhlasil odvod odpisů (194 tis.Kč) do rozpočtu města 
s příslibem výpomoci při kofinancování projektů ze SF EU.   

 
 

2. Rozpočet 2008 
 
                     Krajský rozpo čet:      v tis. K č 
 
                     mzdy                               12 420,0  
                     OPPP                                     20,0  
                     odvody                             4 354,0  
                     FKSP                                   248,0  
                     ONIV                                    438,0  
 
                     Celkem                          17 480,0  
 
 
                     Městský rozpo čet:                                
 
                     501        Materiál                                 425,0 
                     502        Energie                               1.800,0 
                     518        Služby                                    450,0 
                     521        Mzdové náklady                     20,0 
                                     (dohoda – sprá vce sít ě) 
                     542        Odvod za ZTP                        80,0 
                     549        Jiné ost. náklady                    30,0 
                     551        Odpisy                                   195,0 
      
                     Celkem                                              3.000,0 
 

3. Koncepce rozvoje školy 
 

Dr Březina předložil materiál „Koncepce rozvoje školy v souvislosti s případným 
nárůstem obyvatel spádové oblasti.“ 



Ing.Janeba – doporučil zpracovat materiál dle předložené struktury do podoby 
využitelné pro vyvěšení na webu školy, jako základní informativní materiál o 
koncepci rozvoje. Návrh byl přijat a upravený materiál bude předložen na příštím 
zasedání ŠR. 
  

 
4. Investiční akce 2008 

 
Dr. Březina: 

            Plánované investiční akce, opravy a údržba jsou limitovány finančními prostředky a      
            také případnou realizací připravovaného projektu v rámci ROP ESF ve výši 5 000 tis.            
            Kč. 

- propojení sborovny a nového pracoviště ŠPP (z rozpočtu města) 
- vybavení jedné pracovny IT nábytkem (cca 100 tis. Kč) 
- vybudování chodníku podél budovy Tyršova 611 (cca 25 tis. Kč) 
- klimatizace stávající pracovny IT ( cca 68 tis. Kč) 
- zavedení vodovodu a odpadů do tříd na Coufalíkově nám. (z rozpočtu města) 
- běžná údržba 

 
 

5. ŠVP 
 

Dr. Březina –  informoval o zkušenostech se zavedením ŠVP. Program se postupně   
                        zavádí, bez zásadních problémů a dále se aktualizuje. 

 
 

6. Různé 
 

Na základě dotazů podala paní ředitelka a zástupci školy následující informace: 
 
Hrací koutek – zřízení dvou hracích koutků se osvědčilo, zvažuje se rozšíření o další 
hrací stůl 
Automat na mléko – dodavatel má moc objednávek, bude znovu osloven 
Webové stránky I. stupně – v současnosti probíhá postupné spouštění a rozšiřování 
 
Nejbližší akce: 
Třídní schůzky budou  24. a 28. 4.2008 
Ředitelské volno bude 2. a 9.5.2008 

            Den matek – 7.5.2008 
Den otevřených dveří ZŠ – 14.5.2008 
Prezentace dovedností žáků v Sokolovně – 28.5.2008  
Den dětí – 4.6.2008 

 
 
 
Zapsal: Ing. Ivo Janeba, předseda ŠR 
 
 
Ověřil: Gabriela Motlíčková 


