
Zápis ze schůze Školské rady 

„Základní škola ve Tvarožné Lhotě“ 

Dne 14. 02. 2022 v 16,00 v počítačové učebně základní školy 

Přítomni: Mgr. Jana Aberlová, Mgr. Monika Kolaciová, Ing Adéla Uřičářová 

Omluveni:  

Hosté: Mgr. Helena Handlová 

 

Program:  

1. Uvítání, seznámení s programem školské rady 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele 

3. Mlčenlivost s informacemi (formulář) 

4. Účetní závěrka a čerpání rozpočtu za rok 2021 

5. Rozpočet na rok 2022 

6. Zápis dětí do prvního ročníku školního roku 2022/2023 

7. Seznámení s výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2021/2022 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

1. Předsedkyně školské rady Mgr. Jana Aberlová přivítala členy školské rady a seznámila je 

s programem. Program byl schválen beze změny. 

2. Jmenování zapisovatele (Mgr. Monika Kolaciová) a ověřovatele (Ing. Adéla Uřičářová). 

3. Formulář o mlčenlivosti s informacemi – všichni členové školské rady podepsali předložený 

formulář o mlčenlivosti 

4. Ředitelka školy seznámila členy školské rady s účetní závěrkou a čerpáním rozpočtu za rok 

2021.  

5. Ředitelka školy informovala o rozpočtu školy od zřizovatele na rok 2022. 

6. Zápis dětí do prvního ročníku na školní rok 2022/2023 – žáci, kteří navštěvují předškolní 

ročník v MŠ přijdou na seznámení se školním prostředím asi 17. 03. 2022 do současného 

prvního ročníku, plánovaný termín zápisu žáků do prvního ročníku je stanoven na 13. 04. 2022. 

7. Ředitelka školy seznámila s výsledky vzdělávání za1. pololetí školního roku 2021/2022. 

8. Diskuse: 

a.  informace o plánovaném pořízení elektronické třídní knihy v aplikaci Bakaláři na příští 

školní rok 

b. seznámení s novou finanční referentkou – Mgr. M. Eliášová, plánované změny pro 

příští školní rok – Mgr. Eliášová – vychovatelka ŠD a finanční referentka, Mgr. Supová 

– učitelka na dobírání VH 

c. seznámení s plánovaným příměstským táborem o hlavních prázdninách – plánovaný 

termín 18. – 22. 07. 2022, od 8,00 – 16,00 hod 

d. plánovaný termín příštího setkání školské rady – srpen 2022 

9. Závěr. 

Zapsala: Mgr. Monika Kolaciová    Ověřila: Ing. Adéla Uřičářová 


