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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

 

Datum:    20. 6. 2019 

 

Přítomni členové školské rady:   

Mgr. Martin Gelnar, zástupce pedagogických pracovníků 

Mgr. Petra Koneszová, zástupce pedagogických pracovníků 

Ing. Eva Šillerová, zástupce zřizovatele 

Mgr. Vendula Švarcová, zástupce zákonných zástupců 

Ing. Jakub Dobosz, zástupce zřizovatele  

Nepřítomni členové školské rady: 

Mgr. Petr Blažek, zástupce zákonných zástupců - omluven 

Hosté: 

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy (ŘŠ) 

 

1. Zahájení  

Paní předsedkyně ŠR a pan ředitel školy zahájili školskou radu přivítáním členů a na návrh 

paní předsedkyně byly stanoveny termíny jednání školské rady pro školní rok 2019/2020 na 

26. 9. 2019 v 16.30 hod. a na 24. 6. 2019 v 16.30 hod. 

 

2. Informace ředitele školy o činnosti školy. 

Ředitel školy: 

- seznámil členy ŠR s kontrolní činností ČŠI, která proběhla na škole ve dnech 4. - 7. 6. 2019 

na žádost zřizovatele na základě stížnosti. Seznámil členy s průběhem a obsahem činnosti ČŠI 

(BOZP, dokumentace školy, předpisy a směrnice, kvalita vzdělávání aj.) a navzdory tomu, že 

dosud nebyla vydána závěrečná zpráva, představil předběžná doporučení vyslovená členy ČŠI 

(další vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupráce s asistentem a modernizace učebny 

fyziky). Informoval členy školské rady o změnách ve ŠVP (komplexní úprava by měla 

proběhnout do 30. 4. 2020) a o potřebě hospitací mezi jednotlivými kantory. K tématu se 

vyjádřila také paní Ing. Eva Šillerová, která objasnila příčiny nespokojenosti rodičů 

s přístupem kantorky k žákům a následný postup rodičů.  

- uvedl, že v souvislosti s ukončením pracovních poměrů pedagogických a správních 

zaměstnanců, probíhají pracovní pohovory.  
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5. Termín dalšího jednání 

a) Termín dalšího jednání svolá dle Jednacího řádu ŠR předsedkyně ŠR na 26. 9. 2019 

v 16.30 hodin. 

 

6. Usnesení a úkoly 

1. ŘŠ rozešle e-mailem členům školské rady v měsíci září Výroční zprávu o činnosti 

školy za rok 2018/2019 ke kontrole a schválení. 

 

Schváleno (5 PRO;  0 PROTI, 1 nepřítomen) 

Datum: 20. 06. 2019 

 

Zapsala: Mgr. Petra Koneszová 

Ověřil/a: členové ŠR (zasláno emailem) 


