Zápis z jednání Školské rady č.1, funkční období 2012-2015
Školská rada základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek-Místek
příspěvková organizace

Datum a čas jednání: 26.9.2012, 18.00 hodin
Místo jednání: ředitelna základní školy
Přítomni: Ing.Tomáš Huďa
Bc.Jana Ručková
Mgr.Alice Gorelová
Mgr.Jana Radová
Monika Kozlová
Dagmar Bajtková
Hosté : Mgr.Ivo Fišer, ředitel ZŠ
Mgr. Šárka Pindurová, zástupce ředitele ZŠ
Omluveni:

Program jednání :
1. Stanovení jednacího řádu
2. Volba předsedy školské rady
3. Seznámení s výroční zprávou o činnosti školy za rok 2011/2012
4. Školní řád od 1.9.2012
5. Různé
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr
1.
Ředitel školy Mgr. Fišer přivítal přítomné členy rady a hosty a seznámil je s programem
jednání. Všichni členové rady jednomyslně program schválili.
Ing. Tomáš Huďa předložil všem členům ke schválení návrh znění jednacího řádu pro nové
funkční období . Všichni členové tento návrh jednomyslně schválili.
2.
Členové ze svých řad podali návrh na volbu předsedy (navrženi Ing.Tomáš Huďa a Bc.Jana
Ručková). Poté proběhlo hlasování. Předsedou pro nové funkční období byl jednomyslně
zvolen Ing. Tomáš Huďa.
Členové ze svých řad podali návrh na volbu místopředsedy (navržena Bc. Jana Ručková).
Místopředsedkyni pro nové funkční období byla jednomyslně zvolena Bc. Jana Ručková.
3.
Mgr. Fišer detailněji komentoval jednotlivé kapitoly Výroční zprávy o činnosti školy za rok
2011/2012 a odpovídal na dotazy k této problematice. Tuto zprávu obdrželi k seznámení
všichni členové rady s předstihem a to v elektronické verzi.
4.
Mgr. Fišer seznámil členy ŠR se Školním řádem a jeho přílohou Klasifikačním řádem
platným od 1.9.2012. Tento materiál obdrželi k seznámení všichni členové rady s předstihem
a to v elektronické verzi.

Zápis z jednání Školské rady č.1, funkční období 2012-2015
5.
Ing. Huďa seznámil všechny členy ŠR s práci a činností rady v souladu s platnou legislativou.
Mgr. Fišer nastínil otázku potřeby obnovení kamerového systému v prostorách školy
v souladu s platnou legislativou a to z důvodu zvyšující se činnosti ze strany žáků školy, která
je v rozporu se školním řádem, narušuje morálku a také poškozuje majetek školy. Funkční
kamerový systém by působil také jako prevence a v neposlední řadě by podpořil bezpečnost
v prostorách školy. Podmínkou dle platné legislativy je souhlas zákonných zástupců všech
žáků školy.
Všichni členové rady se shodli na tom, že je to určitě potřebné řešení, které může eliminovat
tuto nekalou činnost žáků a podpoří bezpečnost v budově školy.
Dále ředitel školy odpovídal na doplňující otázky ohledně práce školy v tomto školním roce.
6.
Školská rada na svém jednání přijala následující usnesení:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Volí ze svého středu pro následující funkční období jako předsedu Ing. Tomáše Huďu
Volí ze svého středu jako místopředsedu Bc. Janu Ručkovou
Bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2011/2012
Schvaluje Školní řád s platností od 1.9.2012
Bere na vědomí informace ředitele školy
Navrhuje zřizovateli, aby v případě splnění podmínek platné legislativy podpořil
požadavek ředitele školy o obnovení kamerového systému a uvolnil z rozpočtu obce
potřebné finanční náklady (pokud budou potřeba)

Předseda rady poděkoval všem členů rady a řediteli školy za jejich čas a ukončil jednání
ve 20 hodin.
Zapsal: Ing.Tomáš Huďa.

……………………..
Ing. Tomáš Huďa
předseda

….. …………………….
Bc. Jana Ručková
místopředsedkyně

