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Z Á P I S 

z  jednání Školské rady dne 17. 1. 2018 

 

Přítomni: Pavla Jandová 

  Mgr. Kateřina Hámová 

  Mgr. Ludmila Kassahunová 

Host: Mgr. Bc. Alice Běhounková 

 

Program: 

1.  Projednání Vyúčtování hospodaření školy za rok 2017 – z důvodu opakované hospodářské ztráty  

 rozhodla zřizovatelka školy o další zvýšení těchto plateb: 

a)  Školné se zvyšuje od 1. 9. 2018 o 5000,- Kč na 35 000,- Kč. Platba bude rozdělena do tří splátek –  

 první ve výši 10 000,- Kč do 15. 4., druhá ve výši 15 000,- Kč do 15. 6. a třetí ve výši 10 000,- Kč do  

 15. 10. 2018. Pro žáky nastoupivší po 1. 9. 2015 bude školné činit 40 000,- Kč (první platba splatná do  

 15. 4. bude proto činit 15 000,-Kč). Připravený Dodatek ke Smlouvě o vzdělání podepíše každý zákonný  

 zástupce v kanceláři školy nejpozději do 31. 1. 2018. 

b)  Od 1. 9. 2018 budou navýšeny platby za školní družinu na 2 000,- Kč za pololetí.  

c)  Budou upraveny i poplatky za zájmové kroužky (1000,-Kč/pololetí; kytara 1200,-Kč/pololetí; Bytové  

 divadlo 1500,-Kč/pololetí) a sjednoceny částky za nadstandardní péči (2000,-Kč/80 minut/pololetí;  

 1000,-Kč/40 minut/pololetí; rozvojové programy 600,-Kč/pololetí). 

2.  Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018 - Školská rada doporučila zřizovatelce školy konzultovat  

 finanční plán pro příští účetní období s odborníkem.  

3.  Ředitelka školy informovala o stavu a nedostatcích při získávání aktuálních Doporučení ŠPZ pro žáky  

 SoZŠ Integrál. Připomněla, že s ohledem na novelizaci Školského zákona z r. 2016, je nutné, aby  

 každý žák školy byl rediagnostikován nejpozději do 31. 8. 2018. 

4.  Rozhodnuto o zadání ankety pro rodiče o spokojenosti se službami školy. 

pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o.

Jana Masaryka 25, Praha 2, 120 00                                                    tel./fax 224253470    
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Usnesení:   

Školská rada vzala na vědomí rozbor hospodaření za rok 2017 a oznámení o zvýšení školného pro příští 

školní rok na částku 35000,-Kč s rozpisem plateb – 1. záloha 10 000,-Kč (15 000,-Kč), 2. záloha 15 000,-

Kč, doplatek 10 000,-Kč. Zároveň vzala na vědomí i navýšení ostatních plateb - navýšení platby za školní 

družinu na 2000,-Kč za pololetí od 1. 9. 2018 a částek za zájmové kroužky a nadstandardní péči (viz. 

výše). 

   

 

 

Zapsala: Mgr. Bc. Alice Běhounková 

 

 

 

 

 

Schválil/a: Pavla Jandová ……………………………..…………………………………………… 

  Mgr. Kateřina Hámová ………………………………………………………...……… 

  Mgr. Ludmila Kassahunová ………………….…………………………….………….. 


