
                     Zápis ze schůzky školské rady ze dne 27. března 2014 

Přítomni: p. Seveldová, Stašová, Zabloudilová, Bárta, Lambot, Marx 

Omluveni: p. Abassy, Jandová, Malík 

Hosté: p. Kalandrová, Juřenová 

Program:  

1. a)Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Drnholec  – viz příloha  

 návrh je sestaven podle příspěvků 7 900,- Kč na žáka podle stavu žáků k 30. 9. 2013 

 odpisy budov ZŠ a MŠ tvoří 826 000,- Kč 

 rozpočet je vyrovnaný, náklady na vytápění ZŠ jsou přibližné, poprvé se bude celý rok 

topit plynem 

 nelze pokrýt všechny požadované výdaje některých MŠ 

 MŠ Drnholec – proběhne  plánovaná rekonstrukce toalet 

 MŠ Dobré Pole – malování 

 MŠ Jevišovka – postupná obnova vnitřního vybavení 

 

     b) státní rozpočet 

 probíhá dohadovací řízení o zohlednění odloučených pracovišť 

 stát zpřísnil kvótu na počet pracovníků v MŠ 

     c) Městys Drnholec  

 poskytne ze svého rozpočtu 1.500.000,- Kč na rekonstrukci toalet na I. stupni a na 1. 

etapu výměny elektrického vedení na celé budově školy  

 

Paní ředitelka Kalandrová seznámila členy školské rady s obsahem návrhu 

rozpočtu na rok 2014, předseda školské rady dal následně hlasovat o přijetí 

návrhu – návrh rozpočtu byl jednohlasně přijat. 

 

2. Různé: 

 paní ředitelka Kalandrová poděkovala všem sponzorům školního plesu, výtěžek 

z plesu je cca 30.000,- Kč do pokladny SRPŠ, finance jdou na nákup cen do soutěží, na 

gymnastické závody, na jízdné při cestování žáků na soutěž 

 paní ředitelka seznámila členy školské rady s akcemi školy, které již proběhly  

(vánoční jarmark, zápis dětí do 1. třídy, všechna vystoupení žáků ZŠ na veřejnosti, pro 

seniory, gymnastické závody, okresní kolo konverzační soutěže v AJ, 3. dětský krojový 

ples, maškarní bál pro děti) – všechny akce byly velmi úspěšné 



  dále paní ředitelka seznámila členy školské rady s podáním žádosti o dva dny 

ředitelského volna na 2. a 9. května z důvodu kontroly školní budovy, s probíhajícími 

projekty (Já na to mám, IB-KSP: Výuka německého jazyka v MŠ a na I. stupni, Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji: 

spolupráce s gymnáziem Mikulov – žáci 7., 8. a 9. ročníku absolvují třikrát čtyři hodiny 

výuky na gymnáziu, recipročně vyučující z gymnázia odučí hodiny u nás na ZŠ, Ovoce 

do škol běží na I. stupni) 

 Paní ředitelka zmínila akce, které teprve proběhnou (zájezd žáků a vyučujících do 

Londýna ve dnech 26. – 29. 5., Ekologické pětidenní výukové programy pro 1. stupeň 

ZŠ a předškoláky z MŠ, letní tábor – v červenci, dva příměstské tábory – první týden 

v červenci a třetí týden v srpnu, v polovině května proběhne opět Zahradní slavnost, 

před Velikonocemi  - v pátek 11. 4. budou velikonoční dílničky pro děti i rodiče) 

 pan Lambot jako člen zastupitelstva v Drnholci seznámil členy školské rady s tím, že 

Městys Drnholec má zpracovaný projekt na rekonstrukci školního hřiště s rozpočetem 

8 milionů, v současné době není v silách obce tuto akci finančně pokrýt. 

     

 

 

 

 

 V Drnholci 27. 3. 2014         Zapsala: Soňa Zabloudilová                                                                                                              

  

  

 

                                                                           

    ………………………………….………………………………..……. 

                                                                                   předseda školské rady 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příliha 1: návrh rozpočtu 

 



 



 

 

       


