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Zápis ze 7. zasedání Školské rady  

- korespondenční formou z důvodu uzavření školy mimořádným opatřením vlády ve 
dnech 5. - 22. 3. 2021 

 
Program: 

1. Projednání rozpočtu a hospodaření školy 
2. Projednání koncepce rozvoje školy  
3. Výroční zpráva 

 
Host: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy 
 
 
Ad1.  
Ředitelka školy seznámila členy školské rady s hospodařením školy za rok 2020 (Výroční zpráva o 
hospodaření za rok 2020) a s novým rozpočtem na rok 2021. 
Rozpočet obec: 2 070 000,- Kč (v loňském roce 2 300 000,- Kč), rozpočet byl vyrovnaný.  
Státní rozpočet – objem mzdových prostředků (12 mil Kč) je pro potřeby organizace dostačující. OP 
jsme zvýšili nebo ponechali v původní výši. Vzhledem k malému počtu žáků je stále problémem limit 
počtu pracovníků. 
 
Ad2.  
Předsedkyně školské rady seznámila členy s proběhlými a plánovanými změnami ve škole: 
- Ve spolupráci s obcí se před tělocvičnou buduje „Přírodní učebna“ 

 
- V letošním roce plánujeme tyto výdaje:  

 z obecního rozpočtu v případě schválení dotace rekonstrukci sociálního zařízení na hlavní 
budově školy  

 z rozpočtu školy - průběžné renovace, opravy, dovybavení nových prostor nábytkem, nákup 
nového sportovního náčiní a jeho opravy, zakoupení úložného boxu na tablety 

 
- Dokončujeme aktivity z projektu: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ II. a připravujeme se na podání projektu v Šablonách III. 
 

- Společné aktivity s radou rodičů jsou nadále přerušeny uzavřením škol v důsledku pandemie 
koronaviru. 
 

Ad3. 
Předsedkyně šk. rady vypracovala výroční zprávu za rok 2020 a předložila ji členům ŠR ke schválení. 
 
Závěr: 
Školská rada projednala hospodaření školy v loňském roce a rozpočet školy na rok 2021, seznámila se 
s plánovanými změnami. 
Školská rada schválila svou výroční zprávu za rok 2020. 
 
V Šenově u Nového Jičína 22. 3. 2021   Mgr. Dagmar Lupačová 
         předseda 


