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Školská rada, den konání: 30. 8. 2022 

Přítomni: Larysa Vursta, Ilona Kydlíčková, Tereza Pilmannová, Lenka Rajchrtová,  

Omluveni : Helena Sebastianidesová  

Zápis:  

Diskutované body: 

1. Výroční zpráva 

14. června 2022 ve Sbírce zákonů č. 150/2022 (částka 70) s účinností od 1. července 2022 vyšla Vyhláška, 

kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních 

zpráv, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že školy, které mají 

povinnost zpracovávat výroční zprávu o činnosti školy dle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), musí 

zpracovat obsah výroční zprávy dle nové úpravy vyhlášky. 

Prezentace obsahu výroční zprávy 

 

- základní údaje o škole a školském zařízení 

- prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 

- informace o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledky kontrol 

- základní údaje o hospodaření školy 

- vzdělávací obsah 

- dopad nouzového stavu z důvodu pandemie COVID 19 na situaci a problematika válečného konfliktu 

na Ukrajině apod. 

- Schválení VZ hlasováním 

Zpráva byla předána školské radě dne 24. 8. 2022 

Školskou radou projednána dne 30. 8. 2022 s tímto závěrem:  

„Školská rada projednala a souhlasí s předloženou zprávou a výroční zprávu přijímá.“ 

- termín odevzdání VZ do 15. 10. 2022 

 

Školská rada schválila výroční zprávu 

 

2. Organizace školního roku 

- Nová třída školy (celkem 4 třídy plus přípravka) 

- 51 dětí zapsaných ve škole 

- 42 dětí zapsaných v družině 
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3. Organizace tříd školky a školy 

- V prostorách školky jsou aktuálně tři třídy  

 Petrklíčci  - 13 dětí 

 Sluníčka – 13 dětí 

 Předškoláci - 12 dětí 

 Zahradní třída Broučci – 22 dětí 

 

- V prostorách školy jsou 4 třídy plus Přípravná třída 

 Přípravka- 4 dětí 

 1 třída - 17 dětí 

 2 třída - 13 dětí 

 3 třída - 10 dětí 

 4 třída - 7 dětí 

 

4. Změna pedagogického sboru 

- Iva Houserová jmenovaná zástupkyní školky 

- Lea Rydvalová jmenovaná zástupkyní školy 

- Nový rodilý mluvčí na plný úvazek  

 

5. Výuka 

-  4.Třída – výuka IT jako zkušební provoz  

 

6. Integrace:  

- 5 integrovaných dětí ve škole + 1 integrované dítě v přípravné třídě 

 

7. Projekty:  

- Zahrada školy a školky se dokončuje, probíhají kontroly  

- Proběhla rekonstrukce hygienických prostor školky a dílny  

- Vznikla venkovní učebna – jurta u Broučků  

 

8. Navyšování školného 

- Proběhl proces finalizace dodatku o navýšení školného v souvislosti s mírou inflace 

- Je předpoklad, že školné bude dál navýšeno od dalšího školního roku z důvodu zvýšených 

nákladů za režii 
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9. Umístění a prostory 

- Hledají se prostory pro školu od školského roku 2023/24 

 

 

 

Zapsala:     

Tereza Pilmannová:  

 

Schváleno: 

Helena Sebastianidesová, předseda školské rady 

Lenka Rajchrtová člen školské rady  

Tereza Pilmannová 

Larysa Vursta, ředitelka 

Ilona Kydlíčková, zřizovatel 

 

 

 

 

 

  


