Zápis ze zasedání školské rady konaného dne 12. 10. 2017
Přítomni: Ing. Hana Šimšová, Mgr. Herzová Lenka, Mgr. Jitka Vondrová, Jitka Vítková
Karel Kratochvíl, Kateřina Jizerská, Zdeňka Škodová, Oldřich Svoboda, Libuše Mücková

Nepřítomni: Mgr. Bohumila Seidlová – dlouhodobá nemoc
(po dobu nemoci paní Seidlovou zastupuje paní Škodová Zdeňka – zástupce za pg. pracovníky)

Hosté: Mgr. Věra Piňosová – zástupce ředitele
Program zasedání:
1. Přivítání a představení nových členů školské rady z řad rodičů (volby proběhly 11. září
2017). Zvoleny byly: Kateřina Jizerská, Libuše Mücková a Hana Šimšová
2. Volba předsedy školské rady – předsedkyní školské rady byla jednohlasně zvolena paní ing.
Hana Šimšová, která tuto funkci vykonávala již v minulém volebním období.
3. Informace o zahájení školního roku 2017/2018
– Informace o ukončení pracovního poměru paní ředitelky Mg. Slavomíry Marešové,
která na vlastní žádost ze zdravotních důvodů ukončila pracovní poměr k 31. 8. 2017. Dne 14.
9. 2017 zřizovatel vyhlásil výběrové řízení na pozici ředitele školy s datem nástupu do funkce
1. 1. 2018. Do konkurzní komise byla po předchozím projednání za školskou radu zvolena
paní Šimšová. Do 31. 12. 2017 školu vede statutární zástupkyně ředitele Mgr. Herzová. Od 1.
10. 2017 si stanovila svou zástupkyni Mgr. Věru Piňosovou, která je zároveň výchovnou
poradkyní.
– Seznámení s počty žáků, tříd, pedagog. pracovníků. V letošním školním roce k 30. 9.
2017 je počet žáků 107, z toho je 42 žáků 1. stupně a 65 žáků 2. stupně, kteří jsou zařazeni do
13 tříd. Počet zaměstnanců : 43, z toho 37 pedagogických pracovníků.
4. Projednání a schválení „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017.
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2016/2017 byla jednohlasně schválena.
5. Seznámení s plánem školních akcí pro šk. rok 2017/2018 (projektové dny, soutěže,
sportovní akce, projekt “Zdravá škola“ apod.).
6. Diskuse – plán zapojení školy do projektu EU na základě Výzvy č. 16/2017 (vyhlášené
MŽP) na rekonstrukci školní zahrady v rámci EVVO. Projekt je potřeba vypracovat a
podat do 31. 1. 2018. Vytvoření prac. týmu, informace podala Mgr. Vondrová.
Další zasedání školské rady proběhne v červnu 2018.

Zápis provedla: Mgr. Věra Piňosová
Ověřila: Ing. Šimšová Hana (předsedkyně ŠR)

