
Školská rada Základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace 

zápis z jednání  č. 5 
 
Datum a čas jednání: 08.06.2010,  18.00 – 19.30 hodin 
Místo jednání: ředitelna ZŠ  
Přítomni: 
Mgr. Pavel Tomalík – člen ŠR 
Mgr. Zuzana Kvapilová – člen ŠR 
Ing. Tomáš Huďa – člen ŠR 
Libuše Kocichová – člen ŠR 
Ivo Mičulka – člen ŠR 
Martina Skurková – člen ŠR  
Mgr. Ivo Fišer – ředitel ZŠ 
 
Přijatá usnesení: 
 

• Školská rada bere na vědomí: 
1. informaci ředitele ZŠ týkající se rozpočtu pro r. 2010: 
 v roce 2009 bylo z rozpočtu obce poskytnuto    2.300 tis. Kč 
 pro rok 2010 je schváleno z rozpočtu obce poskytnout  2.000 tis. Kč 
Požadavek byl vyšší, což bylo zdůvodněno ve zprávě ředitele školy: 
- malování  ZŠ                      125 tis. Kč 
- potřeby MŠ + malování              87 tis. Kč 
- školní jídelna – nákup zařízení     120 tis. Kč 
Na výše uvedené nebyl ze strany zřizovatele brán zřetel a rozpočet se dostal do mínusu asi o 250 tis. 
Kč. Mimo to ještě vzrostly ceny energií a nepříznivým počasím se prodloužila topná sezona. Zvyšují 
se i náklady na opravy, některé opravy zajišťuje  zřizovatel prostřednictvím svých zaměstnanců. 
Prostředky z kraje byly rovněž zkráceny – poskytnuto v r. 2010   cca 12 mil. Kč 
 
2. informaci ředitele ZŠ týkající výsledku ankety vyhlášené 
 k provozu školního bufetu: 
 - ve školním bufetu nakupuje   85 % 
 - spokojenost s nabídkou pečiva  82% 
 - výhrady: chybí obložené bagety, bezlepková strava, krátká provozní doba 
 
a k nabídce nápojů a cukrovinek: 

- spokojenost s nabídkou nápojů 74% 
- spokojenost s nabídkou cukrovinek  73% 
- výhrady: žádné cukrovinky a sladkosti, chybí bebe brumík, müsli 

 
Bufet je provozován v prostorách o ploše 12 m2, měsíční nájem činí 350,- Kč měsíčně, náklady na 
energie činí 171,- Kč měsíčně. 
 
3. informaci ředitele ZŠ k organizačním změnám v následujícím školním roce: 
 - letošní dvě  první třídy se od nového školního roku spojí do jedné třídy – odchází 3 děti a ve 
třídě bude 30 dětí; 
 - současné sedmé třídy se rovněž spojí do jedné třídy z důvodu odchodů dětí na víceleté 
gymnázium a sportovní školu – ve třídě bude 31 dětí; 
 - ubude počet vyučovacích hodin, což způsobí odchod jedné učitelky 2. stupně ( výpověď + 
odstupné) a na 1.stupni má učitelka nabídku na kombinaci - zkrácený úvazek + družinářka nebo 
výpověď a odstupné; 
 - v novém školním roce bude vytvořena  jedna 1. třída – 26 dětí 
 
4. informaci ředitele ZŠ k uskutečněnému projektu k 2.světové válce – byl velice  úspěšný 



5. informaci ředitele ZŠ o problému zatékání do budovy ZŠ 
 - problém i nadále není ze strany zřizovatele stále dořešen 
 
6. informaci předsedy školské rady p. Hudě o možnosti exkurze ve firmě ArcelorMittal (AMO a.s.) 
 - současné osmáky uskutečněná exkurze moc neoslovila, neboť se jedná převážně o dívčí  
              třídu; 
 - v případě zájmu ze strany vedení ZŠ je možno zajistit exkurzi v AMO a.s. pro osmáky   
              i  v příštím školním roce v rámci výběru povolání 
 - konkrétní učební obory jsou firmou dotované (týká se především ostravských středních škol) 
 
 

• Školská rada doporučuje: 
Zastupitelstvu obce Palkovice schválit navýšení rozpočtu dle potřeb školy na svém nejbližším 
zasedání z důvodu prodloužené topné sezóny a  technického stavu budovy (budova školy pomalu 
stárne a tímto se dostává do fáze, kdy je potřeba začít  investovat finanční prostředky do údržby a 
oprav ve zvýšené míře, než tomu bylo doposud). 
 
 
 
Zapsala: Martina Skurková   
 
 
        ………………………….. 
                Ing. Tomáš Huďa 
          předseda 
 


