Zápis z 1. zasedání školské rady při ZŠ Borek pro funkční období 2017 – 2020
Místo konání: Multifunkční učebna ZŠ Borek
Datum a čas konání: 15.6.2017, 17,00
Přítomni: p. Klečka, pí. Vaňurová, pí. Mačkalová, pí. Bušková, p. Kojan, p. Špaček, p. Cvach (ředitel
školy – není členem)
Omluveni: 0
Zapisovatel: Cvach
Program:
1) Přivítání a informace o poslání ŠR (p. Cvach)
2) Stručné info o testování 5. třídy ČŠI a o plánovaných úpravách školních dokumentů (ŠŘ, ŠVP a
další)
3) Předání jednacího řádu novým členům ŠR a prosba o prostudování přes léto
4) Volba předsedy a místopředsedy ŠR
5) Různé
Řízení schůze se ujal ředitel školy, kterému to při 1. schůzce nové ŠR přísluší. Seznámil tedy členy
nové ŠR s obsahem bodů 1 a 2. Tedy upřesnil kompetence ŠR, vysvětlil způsob svolávání jednání
apod. Současně seznámil členy rady s proběhlým testováním žáků a naznačil některé budoucí úpravy
šk. dokumentace.
Podstatným a stěžejním bodem jednání byla volba nových funkcionářů ŠR. P. ředitel veřejně vyzval
jednotlivé členy, aby se vyjádřili k možné kandidatuře. Na pozici předsedy ŠR přijal kandidaturu p.
Špaček. Na pozici místopředsedy ŠR přijala kandidaturu pí. Bušková. Členové ŠR se rozhodli hlasovat
o tomto veřejně.
V prvním hlasování se tedy volil předseda. Výsledky: 5 pro pana Špačka, 1 se zdržel. Předsedou ŠR na
období 2017 – 2020 byl tedy zvolen pan Bc. Špaček.
Ve druhém hlasování se volil místopředseda. Výsledky: 5 pro paní Buškovou, 1 se zdržel.
Místopředsedkyní byla zvolena paní Ing. Bušková.
V bodě 5 proběhla debata členů s panem ředitelem na tato témata: kapacita ŠD, kapacita školy a
další. Ředitel školy dále upozornil členy na nutnost schůzky v podzimním termínu (cca říjen 2017), aby
mohla být schválena výroční zpráva za školní rok 2016/2017. Po té oficiálně předal řízení schůze
novému předsedovi ŠR

15.6. 2017
zapsal Mgr. R. Cvach

