Školská rada při základní škole, jejíž činnost vykonává organizace
Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Datum: 1. 10. 2019
Přítomni členové školské rady:
Mgr. Petr Blažek, zástupce zákonných zástupců
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
Hosté:
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy
1. Zahájení
Pan ředitel školy zahájil školskou radu přivítáním členů. Termín školské rady původně
stanovený na 26. 9. 2019 byl přesunut z organizačních důvodů na 1. října 2019 se souhlasem
členů rady.
2. Informace ředitele školy o činnosti školy.
Ředitel školy:
- informoval členy školské rady o personálních změnách u pedagogických a nepedagogických
zaměstnanců školy;
- seznámil členy ŠR s výstupy závěrečné zprávy ČŠI. Členům ŠR ředitel školy zaslal
inspekční zprávu během prázdnin. Opět představil doporučení ČŠI (rozvíjet další vzdělávání
pedagogických pracovníků, spolupráce s asistentem, modernizace učebny fyziky a estetizace
školy). Zdůraznil potřebu hospitačních činností mezi jednotlivými kantory.
- představil podrobně obsah výroční zprávy, členové školské rady výroční zprávu předem
připomínkovali, ředitel školy zapracoval připomínky do výroční zprávy, provede ještě úpravy
a předá opět školské radě. Rámcově školská rada výroční zprávu schválila, s dodatky a
úpravami bude ještě seznámena.
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5. Termín dalšího jednání
Termín dalšího jednání svolá dle Jednacího řádu ŠR předsedkyně ŠR na 24. 6. 2019 v 16.30
hod.
6. Usnesení a úkoly
1. ŘŠ rozešle e-mailem členům školské rady v měsíci říjnu úpravy Výroční zprávy
o činnosti školy za rok 2018/2019.
2. Členové školské rady schválili obsah Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2018/2019.
Schváleno (6 PRO; 0 PROTI)
Datum: 1. 10. 2019
Zapsala: Mgr. Petra Koneszová
Ověřil/a: členové ŠR (zasláno emailem)
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