
Zápis č. 4 ze zasedání školské rady, 

dle zákona č. 561/2004 Sb., konaného dne 10. 10. 2022 od 16.00 do 17.30 hod. 

Prezenční listina 

 

Př í tomni: 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY ZA PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY:  

Mgř. Jitka Dopiřa kova  

Mgř. Zdene k Liehne 

 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZŘIZOVATELE:  

Ing. Pavla Dvoř a kova  

Mgř. Kve ta Slaví kova  

 

ČLEN ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ:  

Jan Liehne, DiS. 

 

Omluveni:  

ČLEN ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ:  

Jana S tolzova  

 

 

Program zasedání školské rady 

1) Mgř. Eva Dřbalova  poz a dala o schva lení  vý řoc ní  zpřa vý přo s kolní  řok 2021/2022. 

Vý řoc ní  zpřa va přo s kolní  řok 2021/2022 býla schva lena.  

 

2) Ř editelka s kolý infořmovala c lený s kolske  řadý o zahajení  s kolní ho řoku 2022/2023. 

 
3) Č lenove  S Ř býli infořmova ni o u přave  s kolní ho vzde la vací hio přogřam Česta II. Zme na 

býla přovedena pouze v u přave  střuktuřý S VP v př edme tu Anglic tina přo 2. stupen . 

Nedos lo ke zme ne  vý stupu  ani obsahu uc iva v jednotlivý ch řoc ní cí h.   

 

4) Ř editelka s kolý sezna mila c lený s na vřhem řozpoc tu na řok 2023 (Př í loha c . 1), se 

stř edne dobý m vý hledem řozpoc tu na řoký 2024, 2025 a 2026 (Př í loha c . 2). Da le 

ř editelka př edloz ila na vřh investic na řok 2023 (Př í loha c . 3) a upozořnila c lený s kolske  



řadý př edevs í m na havařijní  stav pla s ťe  budový. 

 

5) Č lenove  S Ř býli infořmova ni o pla novaný ch akcí ch poř a daný ch s kolou Halloweenska  

pařa da, Hřda  s kola – te maticke  dný, Va noc ní  besí dký. 

 

6) Teřmí n dals í ho zaseda ní  s kolske  řadý je př edbe z ne  stanoven na leden 2023.  

 

 

V Beřoune  den 10. 10. 2022 

 

Zapsala:  Mgř. Eva Dřbalova  

 

Ove ř ila: Mgř. Jitka Dopiřa kova   

 

Př edseda s kolske  řadý:  Jan Liehne, DiS. 

 

 


