
Zápis z plenárního zasedání KPŠ při Masarykově základní škole 

a mateřské škole Nezamyslice  

_________________________________________________________________ 

Ze dne: 7. 10. 2021  

Místo konání: Kulturní sál SRC Nezamyslice. 

 

Program: 

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

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

3. Informace o činnosti školy. 

4. Informace o činnosti KPŠ  a hospodaření za rok 2020/2021. 

5. Představení výboru KPŠ. 

6. Volba vedení KPŠ. 

7. Hlasování o výši příspěvků na školní rok 2021/2022: 

• Příspěvek do fondu KPŠ ve výši 250 Kč 
• Příspěvek na lyžařský výcvikový kurz ve výši 1000 Kč 
• Příspěvek na školu v přírodě ve výši 500 Kč 
• Triko pro žáky 9. tříd ve výši 150 Kč/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 adaptační kurz ve výši 200 Kč 
• Příspěvek na sladké odměny na Mikuláše ve výši 1.000 Kč 
• Příspěvek na zápis do 1. tříd ve výši 2.000 Kč 
• Příspěvek na knižní odměnu pro jednoho žáka každé třídy na konci roku ve výši 

200 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 KPŠ byl schválen jednohlasně. 

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

• Seznámení přítomných s funkcí a úlohou KPŠ. 
• Seznámení přítomných s funkcí a složením Školské rady. 

Došlo ke změně členů rady. Novým předsedou Školské rady je paní Soňa Málková, 
druhým členem za rodiče je paní Mgr. Lada Hronková. Členy za zřizovatele 
zůstávají paní Alena Večerková a paní Dana Račanská. Členy za učitele jsou pan 
Mgr. Ondřej Čáp a paní Mgr. Marie Benešová. 

• Pan ředitel seznámil přítomné s projektem „Kamarádství je to, na čem záleží“. 
Tento projekt byl spuštěn ve školním roce 2020/2021 a bude se v něm i nadále 
pokračovat. 

• Data aktuálního školního roku. K 7. 10. 2021 navštěvuje školu 347 žáků.  Počet 
dětí na 1. stupni je 186, na 2. stupni 161 žáků.  

• Počet pedagogů na škole je 26, počet asistentů 14 v blízké budoucnosti přibydou 
další dva. 

• Hospodářský personál a technický personál je v počtu 12 zaměstnanců. 
• Pan ředitel informoval o průběhu oslav 90. výročí otevření Masarykovy základní 

školy, poděkoval všem zúčastněným akce. 
• Informoval také o plánované revitalizaci prostoru před budovou základní školy. A 

seznámil všechny přítomné s technickými plány. 
• Seznámení s projekty, do kterých je základní škola zapojena. 

Projekt ŠABLONY – výuka bez překážek, ZŠ navštěvuje již více než dvacet dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
Projekt UPOL – Člověk a technika 
Projekt MAP II. - využití rodilého mluvčího anglického jazyka 
Projekt sportuj ve škole 
Projekt vzdělávací dny 
Projekt na příměstské tábory, který je v celkové délce tří let. Dva ročníky již 
proběhly, zúčastnilo se 100 účastníků, podmínka financování projektu již byla 
naplněna. Proběhne ještě jeden ročník, ve kterém je plánováno celkem 6 turnusů 
příměstských táborů. 

• V rámci projektu příměstských táborů bylo pořízeno vybavení do školy (např. 
herní prvky na zahradu, sedací vaky, kahany a jiné) v celkové hodnotě 317 000 
Kč. 

 
4.    Jednatel KPŠ,  p.  Kateřina Koutská,  podala všem přítomným informace o činnosti 
KPŠ  a hospodaření za rok 2020/2021. Příjmy činily 78 635,38 Kč, výdaje 25 150 Kč. Na 



účtu KPŠ činí  zůstatek ke dni 30.9.2021 147 500,97 Kč. Příspěvek v loňském roce 
zaplatilo 290 rodičů. 55 rodičů nezaplatilo. 

5. Představení výboru KPŠ 

Členové, zástupci jednotlivých tříd z řad rodičů žáků: 

1. A Klvačová Bohdana 
1. B Slouková Michaela 
2. A Voždová Jana 
2. B Hubená Jarmila 
3. A Remešová Veronika 
3. B  Kulková Jana 
4. A Fišerová Zdeňka 
4. B Leciánová Věra 
5. A Venhudová Michaela 
5. B Rundtová Marie 
6. A Bartolšic Zuzana 
6.  B Pavlíková Martina 
7. A Květoňová Jitka 
7. B Kocourková Jana 
8. A Matušincová Blanka 
8. B Doleželová Hana 
9. A Halousková Jana 
9. B Vrtal Stanislav 
 
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 2021/2022. 

• Příspěvek do fondu KPŠ ve výši 250 Kč, platba do konce října.     
Příspěvek schválen jednohlasně 

• Příspěvek na lyžařský výcvikový kurz ve výši 1 000 Kč.      
Příspěvek schválen jednohlasně 

• Příspěvek na školu v přírodě (kdo ještě  nečerpal) ve výši 500 Kč.     
Příspěvek schválen jednohlasně 

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

• Šerpa pro žáky 9. tříd v plné výši.      
 Příspěvek schválen jednohlasně 



• Příspěvek na dopravu na Dětské dopravní hřiště v Prostějově v celé částce.  
        Příspěvek schválen jednohlasně 

• Příspěvek na sladké odměny na Mikuláše ve výši 1 000 Kč.      
 Příspěvek schválen jednohlasně 

• Příspěvek na zápis do 1. tříd ve výši 2 000 Kč.     
          Příspěvek schválen jednohlasně 
• Příspěvek na adaptační kurz pro žáky 6. tříd ve výši 200 Kč. 

Příspěvek schválen 
 Při hlasování o příspěvku na adaptační kurz bylo hlasováno takto: 
 61 hlasů PRO – 0 hlasů PROTI – 1 se ZDRŽEL hlasování 
 

• Příspěvek na knižní odměny pro jednoho žáka třídy na konci školního roku ve výši 
200 Kč. 

Příspěvek schválen jednohlasně 
• Příspěvky na drobné výdaje (odměny do soutěží, dopravné apod.) do výše 1 000 Kč 

budou v kompetenci rozhodnutí  předsedy a jednatele KPŠ 
         Příspěvek 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 16.32 hod. 

Počet zúčastněných      62 

 
V Nezamyslicích dne 7. 10. 2021 

Zapsala: Mgr. Veronika Remešová 

 
 

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

      Kateřina Koutská – jednatel KPŠ, v.r.                       Mgr. Hana Muchová – předseda KPŠ, v.r. 

 

 

 

 


