
  
Zápis č. 11 z jednání školské rady ze dne 24. 2. 2022   

   
Program:     

  

1. Prezence členů školní rady  

2. Rozpočet školy na rok 2022  

3. Vize p.ředitele do dalšího období 

4. Uskutečněné a probíhající akce školy 

5. Šablony 

6. Diskuse  

  

 

k bodu č. 1    

ŠR se zúčastnili: Z. Bárta, A. Pavlíková, M. Foglarová, A. Žočková, E. Holečková 

Omluven J. Groh. 

Jako host se zúčastnil: ředitel školy P. Sadílek.   

  

 

k bodu č. 2  

p. ředitel Sadílek seznámil členy ŠR s plánovaným rozpočtem na rok 2022  

- došlo k navýšení o 6% (z města) z důvodu zvýšení cen energií (dorovnání proběhne na 

základě skutečného odběru) 

- předběžné projednání provozního rozpočtu (bude doplněno o státní rozpočet) 

- financování – škola v současné době dostává zálohy 

- projednán byl pouze rozpočet z mmhk; státní rozpočet nebyl znám 

 

-  

k bodu č. 3 

- hodnocení 6letého působení p.ředitele Sadílka 

- nastínění vizí do dalšího období 

 

 

k bodu č. 4 

- seznámení s pořádáním Dne otevřených dveří – představení školy rodičům budoucích 

prvňáků 

- organizování akcí pro budoucí prvňáky – Předškoláček 

- doučování žáků poznamenaných distanční výukou (nevhodné soc. prostředí, snížený 

intelekt) – cca 250 h měsíčně 

- realizace lyžařských kurzů – leden (1.termín), březen (2.termín) 

- červnový adaptační pobyt pro šesté a sedmé ročníky 

- návštěvy pražských divadel 

- prezentiáda – soutěž vyhlášená mmhk 

- 1.ročník soutěže ve vaření; účast 7., 8. a 9. ročníků  



 
 

k bodu č. 5 

- schválení závěrečné zprávy ze šablon 2 

- drtivá většina financí využita (nerealizované pouze části, které nedovolovala covidová  

  opatření) 

 

k bodu č. 6 

- pedagogická osobnost roku; volená celým sborem školy (27.4. Petrof galerie; vybrána  

  A.Pražáková) 

- hledání kvalitního učitele jazyků (Aj) 

- opětovné sžívání kolektivů 

- zvýšený počet psychicky labilních jedinců 

- mšmt uvolnilo finance na podporu IT gramotnosti 

- výběrové řízení na nákup tabletů, notebooků, chromebooků 

- s IT budou moci pracovat nejméně 3 třídy současně 

 

 

 

    

  

  

Další jednání ŠR:  20. 10. 2022 v 15.00 hod.  

  

Místo: v pavilonu A, sborovna školy  

      

                                                                                          Zapsala: Alena Žočková   

  
 


