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Zápis z jednání Školské rady při 22. základní škole Plzeň, Na Dlouhých 49, 

příspěvkové organizaci (IČO: 70837813) 

ze dne 20. 6. 2022 

 

1. Školská rada zvolila Mgr. Josefa Řičicu předsedou školské rady (5 hlasů PRO, 1 hlas 

se zdržel). 

2. Školská rada projednala zprávu o hospodaření školy za rok 2021 a zprávu o využití 

prostředku na DVPP za rok 2021. Zprávy byly zaslány členům k prostudování před 

konáním jednání. 

3. Školská rada projednala nový školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2022. 

Dokument se školním vzdělávacím programem byl zaslán členům k prostudování před 

konáním jednání. 

4. Ředitelka školy seznámila školskou radu s provozním rozpočtem na rok 2022 ve výši 

6 863 tis. Kč. 

5. Ředitelka školy seznámila školskou radu s rozpočtem na platy zaměstnanců a ostatních 

neinvestičních výdajů (ONIV) na rok 2022 ve výši 58 363 tis. Kč, z toho 586 tis. Kč na 

ONIV. 

6. Ředitelka školy seznámila školskou radu plánem nadcházejících investičních akcí: 

a. rekonstrukce učeben – 1. patro II. pavilonu;  

b. rekonstrukce dlažby – 2. patro I. pavilonu, 1. patro II. pavilonu;  

c. rekonstrukce učebny informatiky;  

d. revitalizace umělé trávy na školním hřišti;  

e. modernizace výdejního systému stravy ve ŠJ;  

f. vybudování učebny robotiky. 
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7. Dále ředitelka školy seznámila školskou radu s aktuální stavem rekonstrukce předškolí 

(ÚMO 4 bude vypisovat nové výběrové řízení na zhotovitele) a se stavem výstavby 

nové tělocvičny (plánovaná projektová dokumentace) 

8. Ředitelka školy seznámila školskou radu s aktuálním vývojem zápisu ukrajinských dětí 

k základnímu vzdělávání. 

9. Ředitelka školy seznámila školskou radu s organizací nového školního roku 2022/2023 

(počty tříd a oddělení, počty žáků). 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Ondřej Hajduch 

 

Přítomni: Bc. Tomáš Petrů, Mgr. Markéta Pelcová, Ondřej Rinke, Mgr. Ondřej Hajduch, 

Mgr. Hana Matoušková, Mgr. Josef Řičica. 

Omluveni: Mgr. Bc. Zdeněk Janda, Ing. Lenka Brodzianská 

Host: Mgr. et Mgr. Božena Světlíková 

 

 

Příloha: Prezenční listina jednání školské rady 


