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Zápis z plenárního zasedání KPŠ při Masarykově základní škole 

a mateřské škole Nezamyslice konané dne 6. 12. 2017 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 2016/2017. 

5. Hlasování o výši příspěvků na školní rok 2017/2018: 

 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, kdy rodiče uhradí 200,-/žák, doplatek KPŠ 

 Triko pro žáky 9. tříd ve výši 150,-/žák 

 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.  Návrh na bezhotovostní platbu příspěvku rodičů do fondu KPŠ. 

7.  Diskuse 

8. 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. 
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3.Ředitel školy Mgr. Petr Jordán  seznámil přítomné s činností školy: 

 K 6. 12. 2017 navštěvuje školu 370 žáků.  Počet dětí na 1. Stupni je 215, na druhém stupni 

155 žáků. Informoval o oficiálním navýšení kapacity ZŠ na 450 žáků. 

 V současné době je podána 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.  

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

vzdělávacími potřebami. Ve škole působí školní psycholog PhDr. P. Čapka, školní asistent 

Alice Sovadinová, v MŠ chůva – Jitka Květoňová. 

 Projekt UPOL – Člověk a příroda 

 Projekt Šance pro děti se SVP (zrakové postiž. děti) 

 Na škole působí noví zaměstnanci (Mgr. E. Vystavělová, Mgr. P. Sedláková, Mgr. M. Burová, 

Mgr. A. Lovichová, Mgr. J. Kurejová, D. Stojanová). 

 VIZE a další koncepce školy – moderní vesnická škola. 

 Dále přítomné seznámil a informoval volbě členů z řad rodičů do školské rady. Informoval o 

způsobu hlasování, které je možné pouze přes internet. 

 

 

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

hospodaření za rok 2016/2017. Příjmy činily 244.195,55 Kč,(součást příjmů-sběr 51.845,- Kč 

dobrovolné vstupné na školní akademii 22.004- Kč, od rodičů na plavání 96.200,- Kč, příspěvky od 

rodičů KPŠ 74.140- Kč), výdaje 265.532,-. Ke dni 6. 12. 2017 zůstatek na účtu KPŠ činil 66.281,- Kč. 

Vzhledem k dostatečné výši financí navrhuje příspěvek do klubu KPŠ nenavyšovat. 

 

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  

(inf. o změně financování – dotace = rodiče na dopravu 200,-  

a  KPŠ doplatí zbylou částku) schválen jednohlasně 

 Triko pro žáky 9. tříd v částce 150-Kč/žák schválen jednohlasně 

 Šerpa pro žáky 9. tříd  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 
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6.  Návrh na bezhotovostní platbu příspěvku rodičů do fondu KPŠ. 

Bezhotovostní platba příspěvku do fondu KPŠ    schválen jednohlasně 

 

 

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

 

8.Závěr 

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

Ukončení  zasedání KPŠ v 16.30 hod. 

Počet zúčastněných      44 

 

 

 

V Nezamyslicích dne 6. 12. 2017 

Zapsala: Marcela Přidalová DiS. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 


