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     Zápis z plenárního zasedání KPŠ při Masarykově základní škole 

a mateřské škole Nezamyslice konané dne 30. 11. 2016 od 16.00 hod. 

v kulturním sále SRC Nezamyslice. 

 

Program: 

1. Určení zapisovatele KPŠ  (návrh – Marcela Přidalová DiS.) 

2. Seznámení zúčastněných  s programem zasedání  a jeho následné schválení. 

3. Informace o činnosti školy 

4. Informace o činnosti KPŠ  a hospodaření za rok 2015/2016. 

5. Hlasování o výši příspěvků na školní rok 2016/2017: 

 Příspěvek do fondu KPŠ ve výši 220,- Kč 

 Příspěvek na lyžařský výcvikový kurz ve výši 700,- Kč 

 Příspěvek na školu v přírodě ve výši 300,- Kč 

 Příspěvek na dopravu na plavání pro žáky 2. A 3. tříd ve výši 300,- Kč 

 Triko pro žáky 9. tříd ve výši 150,- Kč 

 Šerpa pro žáky 9. tříd v celé částce. 

 Příspěvek na dopravu na Dětské dopravní hřiště v Prostějově v celé částce. 

 Příspěvek na sladké odměny na Mikuláše ve výši 1.000,- Kč. 

 Příspěvek na zápis do 1. tříd ve výši 2.000,- Kč. 

 Příspěvky na drobné výdaje (odměny do soutěží, dopravné apod.)  do výše 1.000,- Kč 

budou v kompetenci rozhodnutí  předsedy a jednatele KPŠ. 

6. Diskuse 

7. Závěr 

 

     Předsedkyně KPŠ Mgr. Hana Muchová přivítala přítomné rodiče a hosty. 

1.  Předsedkyně KPŠ Mgr. Hana Muchová navrhla jako zapisovatele p. Marcelu Přidalovou DiS. 

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

2.  Dále všechny přítomné seznámila s programem zasedání KPŠ a navrhla jeho schválení. 

Program zasedání valné hromady KPŠ byl schválen všemi přítomnými. 

 

3.  Ředitel školy, Mgr. Petr Jordán,  seznámil  přítomné s činností školy: 
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 K 30. 11. 2016 navštěvuje školu 370 žáků.  Počet dětí na 1. stupni je 210, na druhém 

stupni 160 žáků.  

 Informoval o právě probíhajících stavebních pracích na stavbě školy – budovy C. Stavba 

započala v měsíci listopadu, momentálně probíhá vrtání a betonování základových 

pilotů.  Termín předání k užívání nové budovy je stanoven na 1. 9. 2017. 

 V současné době je připravována žádost o dotaci na rekonstrukci, pořízení a vybavení 

odborných učeben zejména v budově B. Jedná se o učebny přírodopisu, zeměpisu, fyziky, 

chemie, jazykových učeben a zřízení cvičné kuchyňky a dílen. Předpokládaný termín 

užívání rok 2018. 

 Projekt ŠABLONY – výuka bez překážek, ZŠ navštěvuje již více než dvacet dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole začal působit školní psycholog  

PhDr. P. Čapka, školní asistent Alice Sovadinová, v MŠ chůva – Jitka Květoňová. 

 Pan ředitel seznámil přítomné se závěry školní inspekce, která proběhla v ZŠ a MŠ v roce 

2016. Celá zpráva ČŠI je k dispozici na webových stránkách školy. 

 Dále seznámil přítomné s vizí Masarykovy ZŠ a MŠ pro následující rok – úspěšné 

dokončení a uvedení do provozu nové budovy školy C, získat finanční dotace na 

rekonstrukci budovy B. Řádně plnit ŠVP – podporovat jazykovou vybavenost, přírodní 

vědy a dbát na ochranu přírody, podporovat sportovní aktivity (nabídkou kroužků – 

badminton, kolová…), budovat pozitivní vztahy, pečovat o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 Vysvětlil výuku cizího jazyka na 1. stupni. Výuka probíhá metodou CLILL, jedná se o 

metodu výuky anglického jazyka  v rámci běžné výuky. 

 

 

4.    Jednatel KPŠ,  p.  Kateřina Koutská,  podala všem přítomným informace o činnosti KPŠ  a 

hospodaření za rok 2015/2016. Příjmy činily 207.846,59 Kč, výdaje 202.807,95. Zůstatek činil 

5.038,64 Kč. Ke dni 30. 10. 2016 zůstatek na účtu KPŠ činil 105.222,- Kč. V této částce ještě není 

zahrnuta částka za sběr papíru a příspěvky. 

 

5.  Hlasování o výši příspěvků na rok 2016/2017. 

 Příspěvek do fondu KPŠ ve výši 220,- Kč schválen jednohlasně 

 Příspěvek na lyžařský výcvikový kurz ve výši 700,- Kč schválen jednohlasně 

 Příspěvek na školu v přírodě ve výši 300,- Kč schválen jednohlasně 

 Příspěvek na dopravu na plavání  

pro žáky 2. a 3. tříd ve výši 300,- Kč schválen jednohlasně 

 Triko pro žáky 9. tříd ve výši 150,- Kč schválen jednohlasně 

 Šerpa pro žáky 9. tříd v celé částce 1 se zdržel hlasování, 

 všichni ostatní souhlas. 

 Příspěvek na dopravu 

 na Dětské dopravní hřiště v Prostějově v celé částce. 1 se zdržel hlasování, 

 všichni ostatní souhlas. 

 Příspěvek na sladké odměny na Mikuláše ve výši 1.000,- Kč schválen jednohlasně 

 Příspěvek na zápis do 1. tříd ve výši 2.000,- Kč schválen jednohlasně 
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 Příspěvky na drobné výdaje (odměny do soutěží, dopravné apod.)  

 do výše 1.000,- Kč budou v kompetenci rozhodnutí  předsedy 

 a jednatele KPŠ schválen jednohlasně 

 

Byl vznesen dotaz k výši částky na šerpy – ta se pohybuje dle počtu žáků. 

 

6.  Diskuse – nikdo se nepřihlásil o slovo, nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

7.  Závěr 

Pan ředitel  se spolu s předsedkyní KPŠ rozloučili se všemi přítomnými. 

Ukončení zasedání KPŠ v 16.30 hod. 

 

V Nezamyslicích dne 30. 11. 2016 

Zapsala: Marcela Přidalová DiS. 

 

 

 

……………………………………………………………                                  ……………………………………………………………. 

        Kateřina Koutská – jednatel KPŠ                                                Mgr. Hana Muchová – předseda KPŠ 

 

 

 

 


