
Zápis z ustavující schůze školské rady 

při SZŠ a VOŠ zdravotnické Karlovy Vary,  

Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary,  

příspěvková organizace 

konané dne 15. 6. 2021 

 

Body jednání: 

 

 

1. Přivítání rodičů a ostatních členů školské rady. 

 

2. Seznámení školské rady s výsledky voleb do školské rady na školní léta 

2021/2024. 

 

3. Volba nového předsedy školské rady pro dané období. 

 

4. Rozhodování školské rady o žádostech na mimořádné finanční příspěvky na 

neplánované především kulturní akce studujících, které v rozpočtu na letošní školní rok 

nebyly. Seznámení ŠR s vyúčtováním hospodaření za školní rok 2020/2021, viz 

příloha. Schvalování převodu disponibilní částky zůstatkové hodnoty 70 693,- Kč 

z rozpočtu ŠR 2020/2021 do rozpočtu ŠR na školní rok 2021/2022. 

 

5. Schvalování ponížení příspěvku pro žáky 2. – 4. ročníků na školní rok 

2021/2022 ze 400,- Kč na 300,- Kč z důvodu nižšího čerpání financí (převod viz bod 4) 

z důvodu COVID-19. 

 

 

6. Informace ŠR o výplatě finančních částek 4. ročníkům. 

 

7. Připomínky k Návrhu rozpočtu ŠR na školní rok 2021/2022, viz příloha. 

V Návrhu rozpočtu bylo kalkulováno s vybíranou částkou ve výši 200,- Kč na žáka 2. – 

4. ročníku. ŠR se usnesla na výběru 300,- Kč na žáka z důvodu vytvoření větší finanční 

rezervy pro možnost navýšení příspěvků žákům, viz Návrh rozpočtu ŠR. O tuto 

navýšenou částku ve výši cca o 35 500,- Kč bude zvýšena položka „Rezerva“ v Návrhu 

rozpočtu. 

 

8. Žáci, kteří do fondu ŠR ve školním roce 2020/2021 nepřispěli žádnou částkou, 

budou vyzvání, aby 400,- Kč za uplynulý školní rok doplatili, např. formou několika 

splátek, a to do konce kalendářního roku 2021. Především bude apelováno na žáky 

čtvrtých ročníků, kteří ve školním roce 2020/2021 čerpali nejvíce, byla pro ně uhrazena 

záloha na maturitní ples ve výši 80 000,- Kč. Žákům i jejich rodičům třídní učitelé 

vysvětlí a odůvodní nutnost doplatit příspěvek za uplynulý školní rok. 



Diskuse: 

1. Školská rada diskutovala o případném individuálním vrácení či převodu zaplacené 

částky financí za žáka do ŠR na příští školní rok. 

 

2. ŠR diskutovala o obtížnosti hraničící s nemožností individuálního vypořádání příspěvků 

pro platící a neplatící žáky, navíc o nelogičnosti tohoto přístupu. 

 

3. Příští schůzka školské rady se uskuteční v úterý na podzim 2021, bude upřesněno. 

 

 

Usnesení: 

 

1. Školská rada jednohlasně zvolila předsedkyní školské rady na školní léta 2021/2024 

opět PaedDr. Zuzanu Ledvinovou. 

 

2. Školská rada jednohlasně odsouhlasila převod disponibilní částky ve výši 70 693,- Kč 

ze školního roku 2020/2021 do rozpočtu školního roku 2021/2022. 

 

3. Školská rada jednohlasně schválila ponížení příspěvku na žáka 2. – 4. ročníků na 

300,- Kč pro školní rok 2021/2022. 

 

4. Školská rada jednohlasně schválila Návrh rozpočtu pro školní rok 2021/2022. 

 

5. Školská rada jednohlasně potvrdila, že finanční fond je založen na solidaritě. (Ne 

všechny třídy, ani ne každý žák, čerpají každým rokem tolik, kolik vloží.) ŠR se 

jednohlasně usnesla na tom, že:  Žádné vybrané příspěvky za uplynulé školní roky, 

včetně letošního, se nikomu vracet nebudou.  Převedená částka do rozpočtu 2021/2022 

ve výši 70 693,- Kč bude v rozpočtu spravedlivě rozdělena do aktivit mezi všechny 

žáky 2. – 4. ročníků bez rozdílu. Školská rada se usnesla, že žáci, kteří do fondu ve 

školním roce 2020/2021 nepřispěli, doplatí svůj schodek do konce roku 2021. 

Dokud tak neučiní, příspěvky na veškeré akce jim budou poníženy na polovinu, bez 

možnosti zpětného vypořádání.  

 

 

Přílohy:  

Prezenční listina 

Seznam členů školské rady 

Výsledky voleb do školské rady na období 2021 – 2024  

Vyúčtování hospodaření ŠR za školní rok 2020/2021 

Návrh rozpočtu ŠR pro školní rok 2021/2022 

 

 

Zapsala: PaedDr. Zuzana Ledvinová (rukopis přímo na schůzce školské rady) 

Ověřila: PaedDr. Zuzana Ledvinová (čistopis se zálohou na počítači) 

Předsedkyně: PaedDr. Zuzana Ledvinová 

 

                                                                                                          PaedDr. Zuzana Ledvinová 

 

V Karlových Varech dne  15. 6. 2021 Předsedkyně školské rady 

  


