
Zápis č. VI/3 

ze zasedání Školské rady při Základní škole Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 
(dále jen ŠR) 

 konané 9. června 2022 v 12:15 h 
 

Přítomni: PhDr. Ludmila Bělíková, paní Martina Filová, Mgr. Ivana Růžičková 

Program: 

1. Úvod  
2. Zhodnocení školního roku 2021/2022 
3. Organizace školního roku 2022/23 
4. Rozpočet školy 
5. Nadační fond 
6. Různé 

 
Záznam jednání: 

1. Úvodní slovo měla Mgr. Ivana Růžičková, seznámila ŠR s programem 
 

2. Zhodnocení školního roku 2021/2022 

 během roku přestoupilo 7 žáků z běžné ZŠ, nyní je 62 žáků; 

 vycházející žáci – celkem 8; 

 opakující ročník – 7 žáků; 

 personální změny – 2 asistentky pedagoga odešly; tedy je 35 zaměstnanců, 

z toho 27 pedagogických a 8 nepedagogických. 

 

3. Organizace školního roku 2022/23 - předběžná 

 počet tříd 10, z toho 4 třídy ZŠS speciální a 6 tříd ZŠ; 

 počet 65 žáků; 11 nových žáků z toho 5 do 1. roč., 6 přestup z běžné ZŠ; 1 žák 
ZŠS bude mít domácí vzdělávání podle § 41 ŠZ; 

 k zápisu pro ukrajinské děti se dosud nikdo nepřihlásil; 

 počet pedagogických bude navýšen o 1-2 učitelky a 2 asistentky pedagoga. 
 

4. Rozpočet školy - rozpočet na provoz i mzdy je zabezpečen, jsou pokryty nárokové 
i nenárokové složky platu. ONIV prostředky byly pro rok 2022 kráceny. Fond investic 
na rok 2022 – schváleno 530.000 Kč, které ovšem nepokryjí plánované akce.  
 

5. Nadační fond – podpora činnosti školy. Příjem byl 31.000 Kč (Adventní koncert, dary 
rodičů a sponzora JTO systém), výdej 120.000 Kč (např. dataprojektory, bruslení, 
materiál). 
 

6. Různé   

 projektová činnost školy - Šablony III, celková částka 175.786 Kč; Národní plán 
Doučování září-prosinec; od ledna 2022 projekt pokračuje v rámci Národního 
plánu obnovy leden-srpen 2022 (financováno EU); 



 součástí Národního plánu obnovy proběhnou 2 projekty – Prevence digitální 
propasti 83.000 Kč; Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení 
a digitálních kompetencí; 

 projekty MěÚ Rožnova p. R. – Poznej a chraň VIII.; Sportem ke zdraví; Válím se 
a přitom cvičím – celkem 33.000 Kč; 

 zahájení specializačního studia pro školního metodika prevence – 1 pedagog; 

 DVPP – využívala řada pedagogů v rámci MAP Rožnovsko; 

 pojistná událost z června 2021 byla úspěšně vyřešena. 



Usnesení 
 

Školské rady při Základní škole Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží  

z 9. června 2022 
 

 

Školská rada projednala: 

 předběžnou organizaci školního roku 2022/2023 

 rozpočet školy školního roku 2021/2022 
 

 

Jednání ukončeno 13:15 h. 

 

Rožnov pod Radhoštěm 9. června 2022 
 

Zapsala: PhDr. Bělíková     
          
                                                             
 
           Mgr. Ivana Růžičková 
               předsedkyně ŠR 
Ověření zápisu: 

 


