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Datum: 17. 10. 2021 

Místo:  ZŠ Waldorfská 

Čas:  17,00 hodin 

Přítomni: Alexandr Hanousek (člen ŠR za rodiče), Jakub Matějka (člen ŠR za zřizovatele), Zuzana 

Ujhelyiová (člen ŠR za zřizovatele), Eva Hlináková (člen ŠR za učitele), Dana Špičková (člen ŠR za 

učitele), Jana Rollová (člen ŠR za rodiče) 

Hosté: Magdaléna Vančatová Spáčilová (ředitelka školy) 

 

Schválení programu 

Program jednání: 

1. Pověření zapisovatele 
2. Kontrola dříve uložených úkolů 
3. Schválení výroční zprávy školy za rok 2021/2022 
4. Schválení jednacího řádu školské rady 
5. Stanovení plánu činnosti školské rady na rok 2022/2023 
6. Informace o stavu a hospodaření školy 
7. Schválení termínu dalšího řádného zasedání 
8. Různé 

PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 – program byl schválen 
 
1. Pověření zapisovatele 
Zápisem byla pověřena Mgr. Zuzana Ujhelyiová 
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 – zapisovatel byl schválen 
 
2. Kontrola úkolů 

a) Sesbírat a odeslat podněty na modernizaci webových stránek školy a zaslat ředitelce školy 
splněno částečně, ředitelce školy bude zaslána analýza. Co se týče obsahu, došlo k zásadnímu zlepšení. 

b) Do příští schůze školské rady se všichni seznámí s programem Rodiče vítáni. 
splněno 

 
Usnesení: Školská rada se usnesla, že nepovažuje opakování certifikace Rodiče vítání za smysluplné. 
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 – usnesení bylo schváleno 
 
3. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok  2021/2022 
Školská rada se seznámila v předstihu s obsahem výroční zprávy. Na místě proběhly drobné úpravy textu. 
Usnesení: Školská rada schvaluje výroční zprávu školy za školní rok 2021/2022. 
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 – usnesení bylo schváleno 
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4. Schválení jednacího řádu školské rady 

Proběhla diskuse nad jednacím řádem. Padla řada podnětů na dopracování, které si předseda školské rady 
zapsal, zapracuje je do původního návrhu, který budou ostatní členové školské rady připomínkovat, následně 
bude projednán a schválen. 
 
5. Stanovení plánu činnosti školské rady na rok 2022/2023 

Školská rada diskutovala plán činnosti i termíny následovně: 
 Příprava zprávy o činnosti školské rady 
 Připomínky a schválení jednacího řádu školské rady (6. 12. 2022 ve 20 hodin on-line) 
 Schválení rozpočtu na rok 2023 (13. 2. 2023 v 17 hodin osobně ve škole) 
 Schválení ŠVP (v týdnu od 28. 8. 2023) 
 
6. Informace o stavu a hospodaření školy 

Ředitelka školy informovala školskou radu o stavu finančních prostředků. Dle jejího sdělení škola disponuje 
dostatkem finančních prostředků, škole výrazně pomohla reforma (PH max). Byla by třeba navýšit úvazky na 
asistenty. Na provoz (resp. energie) přidal zřizovatel finance výrazně. Obdržené finance nemusí vracet 
zřizovateli. Finance je proto možné použít na nákup vybavení školy. Investiční akce se v letošním školním roce 
nechystají. Pokračuje se v jednáních ohledně topení. 
 

7. Schválení termínu dalšího řádného zasedání 
Pracovní setkání nad tématem Jednacího řádu školské rady: 6. 12. 2022 od 20 hodin. 

Další jednání školské rady se bude konat on-line dne 13. 2.2023 od 17 hodin 
 

8. Různé 
Diskuse nad informacemi na webu. Padl dotaz na ředitelská volna. Ředitelka školy bude jednat s Magistrátem, 
případně pomoc přislíbili zástupci ve školské radě za zřizovatele. 
 
Seznam úkolů: 
Na jednání školské rady 13. 2. 2023 proběhne kontrola podnětů ohledně bezpečnosti webových stránek. 
 
 
 
 
Zapsala: Zuzana Ujhelyiová 
Ověřil:  Alexandr Hanousek 


