
Zápis ze schůze Školské rady 

„Základní škola ve Tvarožné Lhotě“ 

Dne 15. 02. 2023 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.) Jmenování zapisovatele a ověřovatele 

3.) Účetní závěrka a čerpání rozpočtu za rok 2022 

4.) Rozpočet na rok 2023 

5.) Zápis dětí do prvního ročníku školního roku 2023/2024 

6.) Seznámení s výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2022/2023 

7.) Diskuse 

8.) 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). 

Školská rada se seznámila: 

3. s účetní závěrkou a s čerpáním rozpočtu za rok 2022. 

4. s rozpočtem na rok 2023. 

5. s plánovaným zápisem žáků do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024, zápis proběhne 12. 4. 

2023. Zatím se předpokládá účast 13 předškoláků. 

6. s výsledky vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku 2022/2023 

 

7. Diskuse: 

a) vytápění ve třídách – nízké teploty ve III. třídě – plánuje se zateplení, výměna 

skleněných výplní oken a výměna hlavic radiátorů po skončení topné sezony. 

b) modernizace počítačové učebny a školní družiny – záměr a položkový rozpočet je již 

vypracovaný. Nyní se čeká na vyhlášení výzvy (předpokládaný termín je duben, 

květen). 

c) webové stránky školy – právě probíhají přípravné práce na nových webových 

stránkách školy, grafická úprava bude zachována, od května bude fungovat zkušební 

verze pro učitele, oficiální spuštění bude od 1. 9. 2023. 

 



d) školní výlet – na školní výlet je zajištěna autobusová doprava od pana Nejedlíka. 

e) plánované akce - Den otců a spaní ve škole – obě akce proběhnou v jeden den 23. 6. 

2023 

        - Život v pohybu- parkur, sportovní překvapení pro žáky 26. 5. 2023 

(podpora zdravého životního stylu) 

f) plánovaný termín příští školské rady – 31. 8. 2023 

 

8. Závěr. 

 

 

 

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


