
Zápis školské rady při ZŠ, Příbram VIII, Školní 75, jejíž činnost vykonává organizace 

Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 

 

Datum:            15. 6. 2022 

Přítomní:        Ing. Naděžda Kozáková - zástupce pedagogických pracovníků  

          Mgr. Iva Šobrová – zástupce pedagogických pracovníků 

                       Mgr. Blanka Chrastinová - zástupce rodičů žáků školy 

                       PhDr. František Bártík - zástupce rodičů žáků školy 

                       Nepřítomni:   Ing. Markéta Klemšová – zástupce zřizovatele- omluvena 

          Mgr. Petra Havlíková – zástupce zřizovatele - omluvena 

Host:             Ing. Klára Karlíková – ředitelka školy                                                      

 

Program jednání:            1) zahájení jednání školské rady 

                                                    - určení zapisovatele 

                                                    - připomínky k poslednímu zápisu ze dne 6. 10. 2021 

                                                    - výsledky plnění posledního usnesení 

                                                    - schválení programu zasedání 

                                        2) projednání rozboru hospodaření 

                                        3) projednání zamýšleného návrhu rozpočtu  

                                        4) granty a dotace 2022 

                                        5) plánované opravy – prázdniny 2022 

    6) personální změny ve škole 

    7) dodatek ke školnímu řádu – pravidla hodnocení pro UA žáky (uprchlíky) 

    8) změna ŠVP ZV od 1.9.2022 

    9) úpravy ŠVP ŠD od 1.9.2022 

                                        10) diskuse 

 

Průběh jednání a hlasování: 

Jednání vedla Ing. Naděžda Kozáková, předsedkyně školské rady, která zasedání školské rady svolala. 

 

ad 1)     Ing. Kozáková pronesla úvodní slovo. Určila zapisovatele a ověřitele zápisu. K zápisu z posledního     

             zasedání školské rady dne 6. 10. 2021 neměl nikdo připomínky. Ing.Kozáková  zopakovala  

             usnesení z posledního zasedání školské rady a doplnila, že všechny body byly zrealizovány. Následně  

             navržený program nového jednání školské rady byl schválen všemi přítomnými. 

 

ad 2+ 3)    Ing. Kozáková vyzvala všechny přítomné, zda mají připomínky či dotazy k předloženému rozboru  

            hospodaření (příloha 2). Nikdo připomínky či dotazy neměl. 

   Ing. Karlíková informovala o pravděpodobném návrhu rozpočtu na 2023 (zatím nejsou k dispozici všechny 

relevantní informace. Škola bude žádat o navýšení provozního prostředku s ohledem na vysokou inflaci, nutnost 

plavání mimo Příbram, pokrytí personálních pozic, které nejsou hrazeny ze SR – školní psycholog, asistent, speciální 

pedagog či asistent speciálního pedagoga – inkluze). 



 

 

ad 4) Ředitelka školy informovala o grantech, darech a dotacích: 

ukončené: Erasmus +, dotace zřizovatele na 2021 

čerpané:  

a) Šablony III (kluby),  

b) Inkluze II (škola je partnerem s fin.příspěvkem, příjemcem dotace je Město Příbram),  

c) Národní plán doučování,  

d) granty zřizovatele na 2022 (Spolupráce s Freibergem, Podpora demokratického přístupu na ZŠ Školní – 

žákovský parlament, školní noviny). 

e) Finanční dar ve výši 105 tisíc KČ od nadace The Kellner family foundation (UA – CZ asistentka) 

f) Finanční dar 32 tisíc Kč od VLS (podpora ukrajinských uprchlíků) 

g) Pravděpodobně budeme podávat výzvu IROP – modernizace odborných učeben. Projekty přichystány. 

 

ad 5)  Ing. Klára Karlíková, ředitelka školy, informovala o chystaných opravách a investicích pro letošní  

kalendářní rok - výměna podlahových krytin ve třídě, oprava žaluzií, pořízení a výměna PC techniky, zakoupení 

tabletů pro žáky, interaktivních tabulí, dataprojektorů, výmalba tříd, obnova nábytku 1 kabinetu. 

Zřizovatel by měl během prázdnin zrealizovat opravy: přístup ke škole (zastřešení), oprava ploché střechy na hlavním 

pavilonu, výměna stoupaček v pavilonu 2.stupně, oprava vzdouvající se podlahy ve spodní tělocvičně, oprava schodů 

před pavilonem 2.stupně. 

Ing. Kozáková vyzvala všechny přítomné, zda mají připomínky či dotazy k předloženým požadavkům na opravy a 

investice. Nikdo připomínky či dotazy neměl. 

 

ad 6)  Ing. Karlíková informovala o personálních změnách – odchody + příchody učitelé, vychovatelky. 

 

ad 7)  Ing. Klára Karlíková, požádala školskou radu o schválení Dodatku ke školnímu řádu – pravidla hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků – uprchlíků, kteří byli přijati k ZV  v souladu s Lex Ukrajina (pro školní rok 2021/2022). 

S dodatkem byli seznámeni i nepřítomní členové školské rady .   

 

ad 8)  Ing. Klára Karlíková, předložila radě k chystané změny ŠVP ZV v souladu se změnami v RVP ZV (platné od 

1.9.2022) 

 

ad 9)  Ing. Karlíková předložila radě změny ŠVP ŠD k 1.9.2022. 

 

 

 

 



 

 

Usnesení 

Školská rada 

• Projednala rozbory hospodaření 

 

• Projednala návrh rozpočtu na mzdy a provozní příspěvky 

 
 

• Projednala schválené granty na rok 2022 

 

• Bere na vědomí personální změny ve škole 

 

• Bere na vědomí plánované opravy a investice  

 

• Bere na vědomí změny v ŠVP  

 

• Odsouhlasila Dodatek ke školnímu řádu 

 

        

 

Přílohy: 

 

č. 1              prezenční listina 

 

č. 2, 3, 7, 8  předloženy členům rady v písemné podobě 

 

 

Zapsala:         Ing. Kozáková 

 

Ověřil:           Mgr. Šobrová 

 

Předsedkyně: Ing. Kozáková 

 

 

 

 

 

 


