Zápis z jednání Školské rady při Základní škole Hošťálková, okres Vsetín,
jejíž činnost organizace vykonává
Datum:

28. 6. 2021, 16.30 hod, kancelář ŘZŠ

Přítomni:

za zřizovatele: Ing. Antonín Malý, Karel Čunek
za učitele: Mgr. Radka Orságová, Mgr. Pavlína Žambochová
za rodiče: MUDr. Jana Halatová, PhDr. Soňa Stiborová

Omluvena:
Hosté:

Mgr. Dana Černíková, ředitelka školy

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seznámení s programem jednání školské rady
Výsledky voleb do školské rady, nové složení
Základní informace o činnosti školské rady
Stanovení a schválení jednacího řádu školské rady
Volba předsedy školské rady
Informace o proběhlém roce – COVID 19
Připravované opravy – přehled + finanční rozvaha
Zřízení 3. oddělení ŠD, nedostatečný prostor pro výuky (dvě třídy v 1. ročníku)
Různé

Průběh jednání a hlasování:
ad1) Ředitelka školy seznámila přítomné s navrhovaným programem, který byl odhlasován a schválen
všemi přítomnými členy rady.
ad 2) Ředitelka školy seznámila přítomné s vyhlášením, průběhem a výsledky voleb (včetně
příslušných písemných zápisů) do školské rady na funkční období 2021 - 2024. Materiály týkající se
těchto voleb jsou uloženy v kanceláři školy a připraveny kdykoli k nahlédnutí pro všechny zúčastněné.
ad 3) Ředitelka školy po dohodě se všemi zúčastněnými stručně seznámila se základními informacemi o
činnosti školské rady – s právními předpisy upravující její činnost, hlavními úkoly a pravomocemi.
ad 4) Přítomní se seznámili s návrhem Jednacího řádu školské rady při Základní škole Hošťálková, okres
Vsetín. Poté ho jednomyslně schválili.
ad 5) Na předsedu školské rady byla navržena Mgr. Pavlína Žambochová, která kandidaturu přijala. Po
hlasování byla všemi přítomnými hlasy zvolena předsedou školské rady.
ad 6) Členové byli seznámeni ŘŠ s průběhem uplynulého roku a možnosti opakování dané situace
v následujícím roce – vychází z dotazníkového šetření z února 2021
ad 7) Členové rady byli seznámeni s nejdůležitější opravou, která proběhne o prázdninách:
 2. fáze opravy elektroinstalace v havarijním stavu – financováno zřizovatelem
 Studie na Školní zahradu a studie Na úpravu prostoru před školou – možnosti financování
– možnost využít výzvy ze strukturálních fondů
ad 8) Od 1. 9. 2021 rozšíření ŠD o další oddělení, opět 2 třídy v 1. ročníku, při současném stavu
nedostatečná kapacita, škola řeší nedostatek volných prostor pro výuku – nárůst dětí ve škole
Usnesení:
ŠR schválila program jednání školské rady a jednací řád.
ŠR vzala na vědomí výsledky voleb do nové školské rady.
ŠR zvolila předsedu školské rady – paní Mgr. Pavlínu Žambochovou

Přílohy:
Příloha č. 1: Prezenční listina
V Hošťálkové, dne 28. 6. 2021

Předseda ŠR:

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Pavlína Žambochová

Ing. Antonín Malý

