Školská rada při ZŠ T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,
příspěvková organizace, 696 13, Šardice 521
_________________________________________________________________________________
Zápis z 3. zasedání školské rady ve školním roce 2017 - 2018

Datum konání:

20. 11. 2017

Místo:

ZŠ TGM Šardice, jednací místnost

Přítomní členové ŠR:

Mgr. Hana Švandelková, Mgr. Yveta Řiháková, Lukáš Ilčík, Jana
Horatiusová, Petr Cápek

Omluveni:

Martina Blatová
_______________________________________________________

Program:

Seznámení s opravenou Výroční zprávou za šk. rok 2016/2017
Volba předsedy a místopředsedů
Výsledky dotazníku k uskutečnění Rodičovské kavárny
Připomínkování jednacího řádu a volebního řádu
Solidární fond - seznámení s písemným vyjádřením Ilony Sadílkové
Plán činnosti na školní rok 2017/2018
Seznámení s výsledky jednání zastupitelstva obce v souvislosti se situací ve škole
Návrh na konkurz na místo ředitele ZŠ

_________________________________________________________
Členové byli znovu seznámeni se závěrečnou podobou Výroční zprávy za uplynulý školní
rok.
Členové ŠR byli seznámeni s jednacím řádem. ŠR schvaluje znění jednacího řádu, nemá
k němu připomínky – do budoucna se upraví minimální počet schůzek ŠR podle novely
školského zákona platné od 1. 9. 2017, kde je uvedeno, ţe se ŠR schází nejméně dvakrát
během školního roku.
Školská rada navrhuje zastupitelstvu obce, aby doplnil článek III. Volebního řádu pro volbu
členů ŠR o body:
1. Zákonní zástupci ţáků školy budou začátkem školního roku informováni
přípravným výborem o moţnosti kandidovat do ŠR. Tato informace bude také zveřejněna na
webových stránkách školy. Svou kandidaturu potvrdí písemně přípravnému výboru nejpozději
10 dnů před termínem konání voleb.
2. Minimální počet kandidátů z řad zákonných zástupců je tři.

Předseda ŠR předá tento návrh Radě obce Šardice.
Proběhlo hlasování o tom, zda volba předsedy ŠR proběhne veřejně – PRO:3, PROTI:2,
ZDRŢELI SE:0.
Členové ŠR navrhli na funkci předsedy Lukáše Ilčíka a Hanu Švandelkovou.
Výsledky hlasování: Lukáš Ilčík jako předseda ŠR: PRO:2, PROTI:0, ZDRŢELI SE:3
Výsledky hlasování: Hana Švandelková jako předseda ŠR: PRO:3, PROTI:0, ZDRŢEL SE:2
Předsedou ŠR byl navrţen Lukáš Ilčík jako místopředseda za zřizovatele a Martina Blatová
jako místopředseda za zákonné zástupce.
Informace k solidárnímu fondu - solidární fond není moţné zřídit, vyjádření I. Sadílkové
v příloze.
Plán činnosti ŠR - školská rada bude pokračovat v pořádání Rodičovských kaváren.
Navrhujeme plán činnosti ŠR obohatit o konkrétní projekt, či spolupráci se subjekty, které
doposud se školou nespolupracovaly. Také nadále rozvíjet přínosnou spolupráci ZŠ s Charitní
pečovatelskou sluţbou Šardice. Yveta Řiháková osloví vedoucí CHPS Šardice.
Lukáš Ilčík seznámil přítomné členy ŠR o průběhu jednání zastupitelstva obce ohledně
situace ve škole.
Členové ŠR budou seznámeni s výsledky inspekční zprávy – Hana Švandelková zašle mailem
všem členům.
ŠR projednala, ţe na svém příštím zasedání zváţí podání návrhu na vyhlášení konkurzu na
místo ředitele ZŠ.

Mgr. Hana Švandelková

Mgr. Yveta Řiháková

Petr Cápek

Lukáš Ilčík

Jana Horatiusová

Šardice 21. 11. 2017

