
Zápis č. VI/4 

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

 konané 14. října 2022 v 8.00 h 
 

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

Program: 

1. Úvod  
2. Výroční zpráva 2021/2022 
3. Směrnice k individuálnímu vzdělávání 
4. Organizace školního roku 2022/23 
5. Rozpočet školy 
6. Různé 

 
Záznam jednání: 

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

2. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

• zpráva obsahuje všechny náležitosti odpovídající tomuto dokumentu, je 

obsáhlá, ale přehledná; hlavní část a 2 přílohy; 

• obsahuje popis aktivit a prezentací školy na veřejnosti (zapojení do 

rozvojových programů a grantů – Šablony 2, 3, projekty MěÚ) 

• nová část – vyhodnocení naplňování ŠVP (naplňování cílů ve výuce a životě 

žáků a školy); 

• Příloha č. 1 – informace o hospodaření školy, je vyrovnané – příjmy i výdaje 

23.494.563,54 Kč; 

• Příloha č. 2 – údaje o prevenci sociálně patologických jevů (12 programů 

s účastí žáků školy); výkaz zpracovala Mgr. Marie Bidláková, školní metodik 

prevence. 

 

3. Směrnice k jinému způsobu plnění povinné školní docházky – individuální vzdělávání 
na základě Doporučení MŠMT ČR k individuálnímu vzdělávání žáků ZŠ, § 41 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) v platném znění – škola má prvního žáka, pro kterého byla 
směrnice nově zpracována vedením školy. 
 

4. Organizace školního roku 2022/23  

• počet tříd 11, z toho 6 třídy ZŠS speciální a 5 tříd ZŠ; 

• počet 62 žáků; 11 nových žáků z toho 5 do 1. roč., 1 žák ZŠS má individuální 
vzdělávání podle (viz bod 3); 

• počet zaměstnanců je 42, pedagogických pracovníků 34, nepedagogických 8. 
 



5. Rozpočet školy - rozpočet na provoz i mzdy je zabezpečen, jsou pokryty nárokové 
i nenárokové složky platu. ONIV prostředky byly pro rok 2022 kráceny. V současné 
době je tedy velká část prostředků na DPN vyčerpána; 

• v rámci investičního fondu je plánovaný projekt Elektroinstalace, který je 
podmíněn pasportem budovy, aktivně realizován. 

 
6. Různé   

• projektová činnost školy - Šablony III do konce února 2023, celková částka 
175.786 Kč;  

• Národní plán Doučování září-prosinec; od ledna 2023 do srpna 2023 pokračuje; 
Národní plán obnovy – finanční prostředky budou poskytnuty až v r. 2023 
(financováno EU). 



Usnesení 
 

Školské rady při Základní škole Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 

z 14. října 2022 
 

 

Školská rada schválila: 

• Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

• Směrnici k jinému způsobu plnění povinné školní docházky – individuální vzdělávání 
 

Školská rada projednala: 

• organizaci školního roku 2022/2023 

• rozpočet školy školního roku 2022/2023 
 

 

Jednání ukončeno 9.00 h. 

 

Rožnov pod Radhoštěm 14. října 2022 
 

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

 


