Zápis z jednání školské rady ze dne 25. 1. 2019
Přítomni členové rady: Mgr. Libuše Mačkalová, pí Martina Mareništiaková, Bc. Kamila
Myšíková, pí Hana Skládalová, p. Martin Sklenář, PaedDr. Ludmila Slabá
Hosté: Mgr. Radmila Klásková

Jednání Školské rady ZŠ Bystrovany bylo svoláno ředitelkou školy a konalo se dne 25.1. 2019
v 16:30 hod. v prostorách školy.

1. Seznámení s novými členy školské rady
- Paní ředitelka představila dva nové členy ŠR za zastupitelstvo, jmenované v lednu 2019.
2. Doplňovací volby z řad zákonných zástupců
- Paní ředitelka školy objasnila důvod, proč je nutno konat doplňovací volby z řad zákonných
zástupců, neboť mandát členů ŠR z těchto řad nevznikl na základě řádných voleb. Tyto volby
navrhne zřizovatel a jejich organizací pověří ředitelku školy.
- Členka ŠR paní M. Mareništiaková vznesla námitku proti regulérnosti zvolených členek ŠR
z řad pedagogických pracovníků. Proto se členové ŠR usnesli, že tato námitka bude
prokonzultována s právním odborníkem na školskou problematiku. Následně se zřizovatel
rozhodne, zda proběhnou nové volby za zákonné zástupce i za učitele. Do doby vyřešení
problému bude ŠK rada pracovat ve stávajícím složení.
3. Volba předsedy a místopředsedy ŠR
- Předsedou ŠR byla 4 hlasy zvolena paní PaedDr. Ludmila Slabá, místopředsedou byla
4 hlasy zvolena paní Hana Skládalová.
Poté byla k jednání znovu přizvána ředitelka školy, aby informovala o bodech programu,
týkajících se chodu školy.
4. Výroční zpráva za šk. rok 2017/2018
- Výroční zpráva za šk. rok 2017/2018 bude v souladu s § 168 čl. 3 školského zákona předána
zřizovateli ke schválení.
5. Projednání změn ŠVP
- Paní ředitelka seznámila ŠR se změnami ŠVP.
6. Organizační změny ve škole
- Paní ředitelka seznámila ŠR se změnami v organizaci školy.

Od 21. 1. 2019 nastoupila nová učitelka pí Karin Rajnochová, která převzala půl úvazku
učitelky pí Mgr. Hany Ürgeové. Od 11. 2. 2019 nastupuje jako zástup za MD
Mgr. M. Dvořákové učitelka pí Bc. Nikol Petrovičová. Obě nové učitelky splňují příslušné
kvalifikační předpoklady.
7. Hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pol. šk. roku 2018/2019
- Paní ředitelka neudělila žádné výchovné opatření, ke dni jednání žádný žák nepropadá.
8. Finanční hospodaření školy
- Paní ředitelka informovala, že finanční zpráva je předběžná, jelikož finální bude zahrnovat
hospodaření školy k 31. 1. 2019.
9. Různé
- Vzhledem ke zpochybnění mandátu čtyř členů ŠR bylo schvalování předložených
dokumentů odloženo na příští zasedání, vč. bodu 6 původního návrhu programu.
- Předsedkyně p. Slabá požádá pro zajištění kontinuity práce ŠR bývalého předsedu ŠR
p. Kramáře o předání veškeré dokumentace ŠR a hesla k emailové adrese ŠR.

Předpokládaný termín příští schůze ŠR - duben 2019.

Zapsala Hana Skládalová
Dne 30. 1. 2019

Složení rady k 25. 1. 2019
Předseda:

PaedDr. Ludmila Slabá, za zastupitelstvo

podpis
..............................

Místopředseda: Hana Skládalová , za pedagogické pracovníky

..............................

Členové rady: Mgr. Libuše Mačkalová, za pedagogické pracovníky

..............................

Martina Mareništiaková za zákonné zástupce

..............................

Bc. Kamila Myšíková, za zákonné zástupce

..............................

Martin Sklenář, za zastupitelstvo

..............................

Tento zápis podepsalo pět členů ŠR, z toho jeden člen s výhradou, jeden zápis nepodepsal.

