Zápis
ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY při Základní škole Hrušovany nad Jevišovkou
ze dne 9.10.2018

Zahájeno:
Přítomni:

15:15 hodin
Mgr. Petra Svachová, Mgr. Pavel Kovář, Ing. Karel Sekula, Monika Čertková,
Mgr. Monika Hušková, Mgr. Hana Smutná

Omluven:
Mgr. Jitka Čermáková, Mgr. Dana Borovičková, Mgr. Radovan Kovařík
Předsedající: Mgr. Monika Hušková
Hosté:
Mgr. Blanka Soukupová

1) Zahájení

Program: 1) Zahájení, kontrola usnesení
2) Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017 - 2018
3) Volby za učitele a rodiče a jmenování nových členů za zřizovatele
4) Různé
5) Závěr
Kontrola usnesení:
ze zasedání ŠR ze dne 3.4.2018 – celkem 0 usnesení.
a) usnesení nepodléhající kontrole ---------b) splněná usnesení --------

2) Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017 - 2018
Diskuze:
členové ŠR diskutovali o obsahu výroční zprávy:
- údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
- údaje o aktivitách a prezentaci školy
Návrh usnesení:
ŠR schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2017 – 2018.
Pro
6
Proti 0
Zdržel se 0

(Usnesení schváleno)

3) Volby do ŠR

Diskuze:
Mgr. Petra Svachová oznámila členům, že skončilo volební období členům voleným za pedagogy a
v měsíci listopadu končí volební období zástupců z řad zákonných zástupců žáků. Volby za
pedagogy proběhly 27.9.2018, datum voleb z řad zákonných zástupců bude stanoveno po třídních
schůzkách.
ŠR bere na vědomí konání voleb do ŠR nových zástupců za pedagogy a zákonné zástupce
žáků.

4) Různé
4.1. Rezignace na funkci člena ŠR
Mgr. Monika Hušková oznámila členům, že Mgr. Jitka Čermáková – člen ŠR za zřizovatele –
podala k 3.10.2018 rezignaci na funkci člena ŠR.
ŠR bere na vědomí rezignaci člena ŠR.
4.2. Halloweenská stezka
Mgr. Monika Hušková seznámila členy ŠR o konání akce Halloweenská stezka 25.10.2018,
v budově 2. stupně základní školy, na kterou jsou zváni žáci, rodiče i veřejnost.

5) Závěr
Zasedání ŠR bylo ukončeno v 15:55 hodin.

……………………......................
Mgr. Monika Hušková
předseda

.....................................................
Monika Čertková
zapsala

Výpis usnesení ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY při Základní škole Hrušovany
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