Školská rada Základní školy a Mateřské školy Neznašov
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Neznašov, Neznašov 29, 373 02
Neznašov
(dále jen školská rada)

Zápis z 1. zasedání školské rady
Datum: 12. 11. 2014 18.30
Místo jednání: Základní škola a Mateřská škola Neznašov
Přítomni:
Hana Bartůšková (jmenována zřizovatelem)
Erika Tomková (zvolena za pedagogické pracovníky školy)
Jana Brožíčková (zvolena za rodiče nezletilých žáků)
Mgr. Jaroslav Tůma (ředitel školy) dle zákona č. 561/2004 Sb svolal 1. zasedání
školské rady.

Program

1. Úvod – ředitel školy - představení zvolených členů
2. Jednací řád školské rady
3. Volba předsedy, pověření funkcí zapisovatele
4. Různé – termíny zasedání, organizační záležitosti, úkoly pro vedení
školy, diskuze, závěr
Ad. 1) Ředitel Mgr. Jaroslav Tůma představil jednotlivé kandidáty a informoval o tom,
které subjekty zastupují, dále připomenul význam a účel zřízení školské rady a
ocitoval zákonná ustanovení, která se jí týkají. Na žádost poreferoval o současném
stavu školy. Následovala diskuze všech nově zvolených členů školské rady na téma
poslání, významu, fungování a dalších běžných organizačních záležitostí školské
rady při ZŠ a MŠ Neznašov.
Ad. 3) Po předchozím podrobném jednání dospěla školská rada k závěru, aby se
předsedou školské rady stala Hana Bartůšková. Následovalo hlasování, kdy počtem
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tří hlasů pro byla do funkce předsedy školské rady zvolena navržená kandidátka
Hana Bartůšková.

Ad. 4)
Školská rada se dále usnesla, že:
1. K jednáním bude používána zpravidla budova školy, nenavrhne-li předseda
jiné místo konání.
2. Jednání školské rady svolává a řídí předseda školské rady.
3. Dokumenty školské rady bude archivovat Erika Tomková.
4. Zápis bude průběžně vyhotovovat členka školské rady Erika Tomková, svým
podpisem zápis následně ověří ostatní členové.
5. Zápisy z jednání školské rady a informace o její činnosti budou pravidelně
umisťovány na webové stránky školy.
6. Jednání se bude účastnit i ředitel školy.
7. Další zasedání školské rady proběhne na konci měsíce června, přesný termín
bude stanoven později.
8. Ředitel školy zpracuje přehledný výhled plánovaných investičních akcí,
projektů a plánů pro zlepšení vybavenosti školy. Tento přehled bude sloužit
jako zdroj informací při oslovování zřizovatele a sponzorů školy.
Ad. 4) Členové rady byli obeznámeni s návrhem Jednacího řádu školské rady, který
byl následně schválen počtem 3 hlasů.
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Závěr - přehled usnesení

K bodu programu č. 2
Usnesení šk. rady č. 1/1/2014
Školská rada volí Hanu Bartůškovou předsedkyní školské rady
Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

K bodu programu č. 3
Usnesení šk. rady č. 2/1/2014
Školská rada schvaluje Jednací řád školské rady.
Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

V Neznašově dne 12. 11. 2014
zapsal:

Mgr. Jaroslav Tůma
_______________________

Ověřovatel zápisu a usnesení:

Hana Bartůšková, Erika Tomková, Jana Brožíčková

_______________________

Příloha: Jednací řád školské rady Základní škola a Mateřská škola Neznašov

