
Zápis z jednání školské rady při Základní škole Pozlovice 
 

 

Datum konání: 5. 4. 2011 

 

Přítomni: Mgr. Bílová Marta 

                  Dědková Ivana 

                  Martinec Tomáš 

           Ing. Sęková Renata 

                  Mgr. Vojtěšková Gabriela 

                  Zemková Renata 

 

Hosté: Mgr. Hořák Jaroslav 

 

 

Program:   1. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 

 2. Způsob čerpání z KRPŠ – bílé tabule 

 3. Seznámení s připravovanými akcemi a projekty ZŠ Pozlovice 

 4. Diskuze  

 

 

ad 1.) Opravená Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pozlovice, okres Zlín, 

 příspěvková organizace, za období školního roku 2009/2010 byla předsedkyni 

 školské rady doručena ředitelem základní školy dne 18. 3. 2011 

 

Nedostatky ve výroční zprávě: 

 údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků neobsahují kompletní informace  

 chybí konkrétní údaje o tom, jak bylo v průběhu školního roku nakládáno s finančními 

prostředky školy (co se vybudovalo, zlepšilo apod.) 

 výroční zpráva nebyla rozeslána v čitelném formátu (nutno zasílat ve formátu pdf) 

 chybí údaje o hospodaření školy - dle vyjádření ředitele školy nelze údaje 

o hospodaření zapracovat do výroční zprávy, neboť výroční zpráva má být vyhotovena 

v době, kdy údaje o hospodaření školy nemohou být uzavřeny (uzavírají se až po 

ukončení kalendářního roku) 

 

 

ad 2.) fond KRPŠ  

 

Na třídních schůzkách, které se uskuteční v druhé polovině dubna, bude podán návrh 

na financování: 

 nákupu bílých tabulí  

 příspěvku na dopravu - účast žáků na okrskovém kole pěvecké soutěže 

 příspěvek 100,- Kč na žáka při účasti na školním výletu 

 příspěvek 100,- Kč na věcné dary pro žáky 5. tříd, kteří ukončují školní docházku na 

ZŠ Pozlovice 

 příspěvek pro účast žáků na akci „Helpíkův pohár“ (vzdělávání v oblasti první 

pomoci) 

 finanční podpora sportovní akce SPORTINUM 

                               



ad 3.)  Projekty 

  

 Rajecké Teplice – ředitel nebyl nikým informován 

 Grantové schéma v Luhačovském Zálesí - 29. 3. 2011 byla podána žádost o finanční 

příspěvek 3000,- Kč na Sportinum žáků ZŠ Pozlovice. Vyhlášení výsledků 

Grantového schéma bude provedeno v průběhu měsíce dubna 2011. 

 Grantový plán pro Zlínský kraj - vyhlášení 2. 5. 2011. Do 23. 5. 2011 bude zpracována 

žádost o grant na podporu školství a zájmové činnosti 

 

ad 4.) diskuze 

 schůzka rodičů - proběhne v druhé polovině dubna, termín konání bude upřesněn všem 

žákům formou zápisu do žákovských knížek 

 sběr druhotných surovin (papír) proběhne ve středu 4. 5. 2011 

 webové stránky školy - nutno provést deaktivaci starých www stránek 

 žáci ZŠ se za příznivého počasí zúčastní 1. 6. 2011 akce EVROPSKÝ PLAVECKÝ 

DEN NA KOUPALIŠTI DUHA V POZLOVICÍCH 

 pracovníkům školy byla nabídnuta možnost využití dodávkového automobilu Mazda 

 Pozlovický občasník - z důvodů bezpečnosti žáků školy jsou ze strany rodičů výhrady 

ke způsobu roznášení (samostatné roznášení jednotlivými žáky). Nutno tuto situaci 

projednat a najít vhodný způsob distribuce časopisu.  

 je nutno dodat aktualizovanou verzi autoevaluace školy 

 

Závěr:  

Všichni členové ŠR si prohlédli nově zrekonstruovanou učebnu 5. třídy a vyslovili 

spokojenost s vybavením nově vzniklých učeben. Rekonstrukcí vznikla v části učebny 

samostatná počítačová učebna.  

ŠR doporučila řediteli školy upravit do data třídních schůzek výroční zprávu školy její 

upravenou verzi předat předsedkyni ŠR. Za předpokladu, že bude výroční zpráva 

školy doplněna o požadované skutečnosti, bude považována všemi členy ŠR 

za odsouhlasenou. 

 

 

V Pozlovicích: 5. dubna 2011 

 

 

Zapsala:  Ivana Dědková ……………………… 

 

 

Ověřila:  Ing. Renata Sęková ……………………… 


