
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ POZLOVICE   
 
 

Datum konání : 24.září 2010 
 
Zápisem je pověřena: Mgr.Gabriela Vojtěšková 
 
Přítomni :    
Bednařík Karel 
Bednaříková Lenka 
Mgr.Hořák Jaroslav 
Ing.Sęková Renata 
Mgr.Vojtěšková Gabriela 
Ing.Vráblík Bohumil 
Zemková Romana           
                         
Program:  

1. Projekty realizované školou -  EU peníze školám, Nadace Děti, kultura, sport 
2. Nová počítačová učebna 
3.   Sběr papíru 
4. Příspěvky z fondu KRPŠ 
5. Plavání 
6. Různé 

 
 
ad 1 )  Základní škola Pozlovice se úspěšně zařadila do projektu EU peníze školám „Zlepšení 
podmínek pro vzdělávání na základních školách“, který bude  realizován od pololetí tohoto 
školního roku, tzn. od 1.února 2011. ZŠ bude čerpat celkovou částku 689.708,- Kč. Předběžně 
vypracovaný rozpočet činí: 
300.000,-Kč – 12x nové PC a k tomu potřené technické vybavení pro žáky 
                      -   interaktivní keramická tabule 
300.000,-Kč – individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií 
                     -  individualizace výuky cizích jazyků 
                     -  individualizace matematické gramotnosti 
30.000,-Kč  -  prevence rizikového chování 
60.000,-Kč  -  vzdělávání pedagogů, administrativa 
Příští týden (závěr září) se setkají členové školské rady s p.Černou, která bude mít na starosti 
výběrové řízení týkajícího se nákupu PC a interaktivní tabule. 
 
ZŠ Pozlovice dále požádala o finanční podporu z Nadace Děti-kultura-sport na pořízení 
nových kláves, ozvučení a mikrofonů v celkové výši 70.000,- Kč. 

 
ad 2 ) Pro realizaci projektu EU peníze školám je nutné zmodernizovat počítačovou učebnu. 
Ta stávající je prostorově nevyhovující, proto vznikl návrh na stavební úpravy v jedné ze tříd 
školy, v níž by měla vzniknout zcela nová učebna pro výuku prostřednictvím digitálních 
technologií. Stavba bude pravděpodobně realizována v měsíci lednu. Finanční pomoc přislíbil 
Úřad městyse Pozlovice. 
 
  ad 3 ) Dne 5.října 2010 proběhne již tradiční sběr papíru u budovy školy. Žáci mají nosit 
pokud možno tříděný papír, a to na noviny a časopisy. Bližší informace na televizním kanálu 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


městyse, webových stránkách školy http://zspozlovice.majestat.cz nebo na tel. čísle 
731 062 937. Odměny pro sběrače zajistí KRPŠ při ZŠ Pozlovice. 
 
ad 4 )  Klub rodičů a přátel školy nabízí finanční pomoc na nákup potřeb pro akce pořádané 
školou, autobusovou dopravu na kulturní akce pro žáky, školní materiály, apod. Pedagogičtí 
pracovníci v nejbližších dnech předají své návrhy a požadavky členům KRPŠ. 
 
ad 5 ) Výuka plavání bude v letošním školním roce realizována již v novém plaveckém 
bazénu v Luhačovicích. Žáci budou absolvovat vždy 1x týdně 2 hodiny plaveckého výcviku 
v období od března 2011. 
 
Ad 6 )  
Ø první třídní schůzky v tomto školním roce se budou konat zhruba v polovině října 
Ø rodiče by rádi obnovili pravidelné návštěvy divadelních představení pro děti 

v odpoledních hodinách v Městském divadle Zlín 
Ø havárie vodovodního potrubí v počítačové učebně  

 
 
V Pozlovicích, 24. 9. 2010 
 
 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://zspozlovice.majestat.cz
http://www.fineprint.cz

