Zápis z 1. zasedání školské rady při ZŠ Borek pro funkční období 2014-2017

Místo konání: Multifunkční učebna ZŠ Borek
Datum a čas konání: 23.6.2014 v 17.00 hodin
Přítomni (bez titulů): p. Viktora, p. Vojtko, p. Hrdina, p. Kaislerová, p. Šonková, p. Bušková, p. Cvach,
ředitel ZŠ
Zapisovatel: p.Bušková
Ověřovatel: p. Vojtko

Na základě podnětu pana ředitele, který podle zákona svolává první ustavující zasedání nové školské
rady se dnes sešli výše uvedení zvolení nebo jmenovaní členové školské rady (dále též „rada“).
1. Pan ředitel přivítal přítomné a seznámil je s hlavními body programu prvního zasedání,
kterými jsou schválení jednacího řádu a volba předsedy rady. Poté přistoupil ke schválení
jednacího řádu nové rady. Členové rady pak hlasovali o návrhu pana ředitele, aby rada
postupovala při svém prvním zasedání podle platného jednacího řádu ze dne 30.5.2005 a
nový jednací řád projednala a schválila na svém dalším zasedání.
Hlasování : 6 pro/0 proti/ 0 zdržel se hlasování
Rada se tedy jednomyslně shodla na projednání a schválení nového jednacího řádu na
svém zářijovém zasedání.
Návrh jeho možného znění byl zpracován panem ředitelem. Dále byly členům rady
předloženy i další, v jiných školách platné verze jednacího řádu. Členové rady mají možnost si
tyto dokumenty během prázdnin prostudovat, eventuálně navrhnout jejich přepracování či
případné doplnění podle potřeby rady.
2. Pan ředitel oslovil přítomné dotazem, zda má být volba předsedy rady uskutečněna tajnou
nebo veřejnou formou. Členové rady pak vyslovili jednomyslný souhlas s návrhem pana
Vojtka na tajnou formu.
3. Členové rady přistoupili k volbě svého předsedy. Nejprve byli navrženi kandidáti na tuto
funkci a z nich potom tajným hlasováním prostou většinou hlasů volen předseda.
Předsedou rady byl zvolen p. Vojtko, který své zvolení do uvedené funkce přijal.
4. Pan ředitel pak navrhl, aby si rada vzhledem k počtu členů a s ohledem na potřebu
zastupování předsedy v době jeho nepřítomnosti zvolila také místopředsedu. Členové rady
s tímto návrhem pana ředitele souhlasili. Stejnou formou jako v případě volby předsedy
dospěla rada ke zvolení p. Buškové místopředsedkyní rady. Zvolená svou funkci rovněž
přijala.

5. Ředitel školy informoval radu o zjištěních a výsledku inspekční činnosti České školní inspekce,
která v ZŠ i MŠ proběhla v měsíci květnu 2014. Radě byla předložena zpráva ČŠI.
6. Ředitel školy informoval radu o úpravách školního řádu a dalších dokumentů školy, ke kterým
došlo na základě podnětu ČŠI.
Stejně jako v případě jednacího řádu mají členové rady možnost se s těmito úpravami během
prázdnin seznámit a následně se k nim vyjádřit na dalším zasedání rady.
7. Předseda rady navrhl konání 2. zasedání rady v září 2014 s tím, že vhodný termín bude
stanoven na základě dohody podle časových možností jednotlivých členů, které předseda
osloví mailem nebo telefonicky koncem srpna.
Pro usnadnění komunikace rady uvádějí jednotliví členové tyto své kontaktní údaje:
Jméno
e-mail
telefon
p. Vojtko
vojtko@ef.jcu.cz
777 133 485
p. Bušková
buskovasarka@seznam.cz
603 241 880
p. Šonková
bobrbob@post.cz
p. Kaislerová
kaislerova@zsborek.cz
p. Viktora
jan-viktora@seznam.cz
p. Hrdina
miroslavhrdina@gmail.com

V Borku 23.6.2014
Zapsala: Šárka Bušková
Ověřil: Viktor Vojtko, předseda ŠR

