
Zápis z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Měčín – p.o. ze dne 29. 9. 2008 

Účastni :  
o Mgr. Čejková Václava– zástupkyně školy  
o Mgr. Mašát Radek – zástupce školy  
o p. Vizingerová Jitka – zástupkyně obce  
o p. Lejnar Bohumil – zástupce rodičů  
o p. Sládková Olga – zástupkyně rodičů  

Omluven: 
o p. Benda Jaroslav – zástupce obce – pracovní zaneprázdnění 
o p. Mihalec Ján – ředitel školy – nemoc 

Program jednání : 
o Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2007/2008 
o Projednání rozpočtu školy na rok 2009 
o Různé 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 
• Členům rady byla výroční zpráva zaslána e-mailovou poštou. Případné dotazy 

zodpověděla paní Čejková. Výroční zpráva bude dále předložena zřizovateli a veřejnosti 
bude k dispozici na internetových stránkách školy. Členové rady vyslovili uspokojení 
s úrovní zpracování výroční zprávy, zejména z důvodu dobré propagace školy a jejího 
zviditelnění – zejména rodiče, kteří zvažují stěhování do Měčína nebo okolních obcí 
vyhledávají informace o škole a právě z jejich řad jsou příznivé ohlasy na podávané 
informace. 

Rozpočet na rok 2009 
• Členům školské rady byl e-mailovou poštou zaslán rozpočet školy na rok 2009 

rozpracovaný v položkovém členění rozpočtové skladby. P. Čejková podala informace 
k některým položkám. Ředitel školy bude informován o návrhu navýšit rozpočet školy o 
10 000,- Kč na zakoupení brankářské florbalové výstroje pro mladší žáky. Tento návrh 
podala p. Vizingerová, zástupkyně obce. 

Různé 
• předseda rady informoval o nutnosti uskutečnit nové volby zástupců rodičů do školské 

rady – funkční období členů školské rady jsou tři roky, poslední volby se konaly 
v listopadu roku 2005 

• v diskuzi o zájmu o kroužky byla oslovena p. Vizingerová jako zástupkyně zřizovatele, 
aby tento oslovil místní dobrovolné spolky, zda by některý z nich nabídl zájmový 
kroužek pod vedením některého ze svých členů, např. kroužek mladých hasičů 

U s n e s e n í :  
Školská rada bere na vědomí: 

• rozpočet školy na rok 2009 

Školská rada schvaluje: 
• Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2007/2008 

Školská rada podala podnět: 
• podle § 167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ředitel školy 

zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady 

• p. Mašát zjistí zájem mezi mladšími žáky o kroužek sportovních her s výraznějším 
zaměřením na florbal 

• p. Vizingerová přednese návrh na jednání zastupitelstva města, aby byly osloveny místní 
dobrovolné spolky o zajištění zájmového kroužku pro děti 

Zapsala: Mgr. Václava Čejková 


