
Zápis ze schůze Školské rady 

„Základní škola ve Tvarožné Lhotě“ 

Dne 30. 08. 2022 v 16,00 v počítačové učebně základní školy 

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

Omluveni: 0 

Hosté: Mgr. Helena Handlová 

 

Program:  

1. Uvítání, seznámení s programem školské rady 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele 

3. Seznámení s výsledky vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2021/2022 

4. Seznámení s novou směrnicí o úplatě ŠD s účinností od 01. 09. 2022 

5. Seznámení s organizačním řádem školy s účinností od 01. 09. 2022 

6. Informace k novému školnímu roku 2022/2023 (počet žáků, změna pedagogického 

sboru, plán akcí školního roku, …) 

7. Seznámení s průběhem stavebních prací na budově školy 

8. Seznámení se stavem hospodaření k 30. 06. 2022 

9. Schválení dodatku školního řádu s účinností od 01. 09. 2022 

10. Diskuse 

11. 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. Ředitelka školy seznámila s výsledky vzdělávání žáků školy za 2. pololetí školního roku 

2021/2022. 

4. Ředitelka školy seznámila s novou směrnicí o úplatě ŠD. Úplata byla zvýšena na 150,- Kč za 

měsíc. O prázdninách se úplata nevybírá, při přerušení chodu školy se úplata úměrně vrací. 

5. Ředitelka školy seznámila s organizačním řádem škol. Ke změně došlo z důvodu zrušení místa 

finanční referentky. 

6. Seznámení s organizací nového školního roku 2022/2023 (počty žáků, rozdělení tříd a 

třídnictví, změny v pedagogickém sboru, plán akcí, plavání,…) 

7. Na budově školy proběhla během prázdnin 1. část instalace mikropilotů pro statické zajištění 

budovy. V průběhu září bude probíhat posílení základů a sešití trhlin. 

8. Seznámení se stavem hospodaření k 30. 06. 2022. 



Školská rada schvaluje: 

9. Školská rada se seznámila a schválila Dodatek č. 6 školního řádu. (3-0-0) 

 

10. Diskuse: 

a. stav integrace ukrajinských žáků ve škole – během zvláštního zápisu ukrajinských žáků 

do 1. ročníku v červnu 2022 nebyl ke školní docházce přihlášen žádný žák.  

 

11. Závěr. 

 

 

 

 

 

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


