
Zápis z plenárního zasedání KPŠ při Masarykově základní škole  

a mateřské škole Nezamyslice konané dne 3. 10. 2019 od 16.00 hod. 
v kulturním sále SRC Nezamyslice. 

 

Program: 

1. Určení zapisovatele KPŠ  (návrh – Mgr. Veronika Remešová). 

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

5. Informace o činnosti školy. 

6. Informace o činnosti KPŠ  a hospodaření za rok 2018/2019. 

7. Volba výboru KPŠ. 

8. Volba vedení KPŠ. 

9. Hlasování o výši příspěvků na školní rok 2019/2020: 

 Příspěvek do fondu KPŠ ve výši 250,- Kč 
 Příspěvek na lyžařský výcvikový kurz ve výši 700,- Kč 
 Příspěvek na školu v přírodě ve výši 300,- Kč 
 Triko pro žáky 9. tříd ve výši 150,-/žák 
 Šerpa pro žáky 9. tříd v celé částce 
 Příspěvek na dopravu žáků 4. tříd 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. 

8.  Diskuse 

9.  Závěr 

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

1.  Předsedkyně KPŠ Mgr. Hana Muchová navrhla jako zapisovatele p. Mgr. Veroniku Remešovou. 

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: 

 K 3. 10. 2019 navštěvuje školu 337 žáků.  Počet dětí na 1. stupni je 200, na 2. stupni 137 
žáků.  

 Informoval o personálním obsazení pozice – asistent pedagoga. 
 Informoval o změnách v personálním obsazení pozice – učitel. 
 Projekt ŠABLONY – výuka bez překážek, ZŠ navštěvuje již více než dvacet dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole působí školní psycholog PhDr. P. Čapka, 
speciální pedagog Marcela Burová,  školní asistent Alice Sovadinová, v MŠ chůva – Jitka 
Květoňová. 

 Projekt UPOL – Člověk a příroda 
 Projekt Šance pro děti se SVP (zrakově postižené děti) 



 Plánovaná rekonstrukce budovy B byla úspěšně dokončena k 31. 8. 2019. Celkové 
náklady na rekonstrukci byly 28 mil. Kč. Pan ředitel poděkoval všem, kdo se na 
rekonstrukci školy jakýmkoliv způsobem podíleli. 

 Seznámil s myšlenkou plánovaného podání žádosti o poskytování dotace na příměstské 
tábory v době letních prázdnin (po dobu 2 let). Cena by byla symbolická, pouze by se 
platila strava. Proběhne dotazníkové šetření. 

 Pan ředitel informoval o výsledcích dotazníkového šetření, které proběhlo ve školním 
roce 2018/2019 mezi rodiči a dětmi na téma spokojenosti s prací školy. 

 VIZE a další koncepce školy – moderní vesnická škola. 
 
4.    Jednatel KPŠ,  p. Kateřina Koutská,  podala všem přítomným informace o činnosti 
KPŠ  a hospodaření za rok 2018/2019.  

Příjmy činily 103.664,- Kč, výdaje 131.390,-Kč. 

Na účtu KPŠ činí  zůstatek ke dni 30.9.2019 66.769,- Kč. Vzhledem k překročení výdajů nad 
příjmy navrhuje zvýšení příspěvku na 250,- Kč. 

Výše příspěvku byla odhlasována. 

5. Volba výboru KPŠ 

Členové výboru KPŠ jsou dle stanov voleni jednou za dva roky. 

Členové, zástupci jednotlivých tříd z řad rodičů žáků: 

1. A Remešová Veronika 
1. B Kulková Jana 
2. A Fišerová Zdeňka 
2. B Leciánová Věra 
3. A Venhudová Michaela  
3. B  Rundtová Marie 
4. A Bartolšic Zuzana 
4. B Pavlíková Martina 
5. A Květoňová Jitka 
5. B Judásek Jaroslav 
6. A Burgetová Jana 
6. B Doleželová Hana 
7. A Halousková Jana 
7. B Vrtal Stanislav 
8. A Novotná Irena 
8. B Malá Blanka 
9. A Schier David 
9. B Koutská Kateřina 
 
Návrh byl schválen všemi přítomnými. 
 
 

6. Volba členů vedení KPŠ 

Mgr. Hana Muchová (předseda) 

Miroslav Hrubý (místopředseda) 

Zuzana Bartolšic (revizor) 

Kateřina Koutská (jednatel) 

Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 



 

 
7.  Hlasování o výši příspěvků na rok 2018/2019. 

 Příspěvek do fondu KPŠ ve výši 250,- Kč, platba do konce října      schválen  
souhlasilo 71 přítomných 
nesouhlasilo 0 přítomných 
zdržel se hlasování 1 přítomný 

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

 Příspěvek na školu v přírodě (kdo ještě  nečerpal) ve výši 300,- Kč     schválen 
jednohlasně 
 

 Triko pro žáky 9. tříd v částce 150,-Kč/žák            schválen jednohlasně 
 Šerpa pro žáky 9. tříd v plné výši             schválen jednohlasně 
 Příspěvek na dopravu na Dětské dopravní hřiště v Prostějově v celé částce.   

                schválen jednohlasně 
 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 

 
 Příspěvky na drobné výdaje (odměny do soutěží, dopravné apod.)  

   do výše 1.000,- Kč budou v kompetenci rozhodnutí  předsedy 
 a jednatele KPŠ                                                                                          schválen jednohlasně 

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

 

9.  Závěr 

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

Ukončení  zasedání KPŠ v 16.30 hod. 

Počet zúčastněných:  72 

 
V Nezamyslicích dne 3. 10. 2019 

Zapsala: Mgr. Veronika Remešová 

 

 

 

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

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

 

 

 

 


