
ZÁ� KLÁDNÍ� Š�KOLÁ VÁLDÍCE, PŘ� Í�ŠPE� VKOVÁ�  OŘGÁNÍZÁCE

První jednání školské rady Základní školy Valdice, příspěvková 
organizace ve školním roce 2022/2023

V Základní škole Valdice 31. 10. 2022

Přítomní členové ŠR - online:
Bc. Miloslav Bret, Martin Knob, Mgr. Jana Mikulová

Host:
doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D., ředitel školy

Nepřítomni - Z toho omluveni: -

Program:
1. Schválení programu jednání
Usnesení�:
ŠR schvaluje program jednání.

2. Informace ředitele školy
(a) C� lenove�  s�kolske�  rady  byli  sezna�meni  se  situací�  ve  s�kole  (poc�ty  z�a� ku.  ve  s�kolní�ch  tr� í�da� ch,  pe�c�e  o 
„uprchlí�ky“, u� pravy s�kolní� budovy a s u� koly, ktere�  s�kolní� c�innost ve s�kolní�m roce 2022-2023  c�ekají�. 

(b) Začátek školního roku:
- 1. za� r� í� 2021 – slavnostní� zaha� jení� v te� locvic�ne�  za pr�í�tomnosti pr�edstavitelu.  obce, MŠ�
- poc�ty z�a� ku.  ve tr� í�da� ch a pedagogicky�  sbor: 

1. tr� . 16 z�a� ku.
2. tr� . 13 z�a� ku.
3. tr� . 8 z�a� ku.
4. tr� . 14 z�a� ku.
5. tr� . 11 z�a� ku.

Usnesení�:
ŠR bere na vědomí informaci ředitele školy o zahájení a průběhu školního roku 2022-2023.

3. Projednání Výroční zprávy o činnosti Základní školy Valdice, příspěvková organizace za 
školní rok 2021/2022

- r�editel s�koly pr�edloz� il zpra� vu o c�innosti a komenta� r�  k její�mu obsahu

Usnesení�:
ŠR schvaluje Výroční zprávu o činnosti,  včetně zprávy o hospodaření Základní školy Valdice,  příspěvková  
organizace za školní rok 2021/2022.

4. Projednání Školního vzdělávacího programu ZŠ Valdice 
- r�editel s�koly pr�edloz� il informaci o pru. be�hu revize Š�VP
- Š�VP ZŠ�  Valdice vcha� zí� v platnost od 1. listopadu 2022

Usnesení�:
ŠR schvaluje Školní vzdělávací program ZŠ Valdice s účinností od 1. listopadu 2022.
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5. Závěr jednání a diskuse
- r�editel s�koly pr�edloz� il informaci o pru. be�hu a vy�sledku voleb do s�kolske�  rady pro funkc�ní� období� 
1. listopadu 2022 do 31. r� í�jna 2025. Volby probe�hly ve dnech od 17. do 21. r� í�jna 2022.
za zr�izovatele – Bc. Miloslav Bret
za rodic�e – Mgr. Helena Jandova�
za s�kolu – Mgr. Jana Mikulova�
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