Školská rada
při
Základní škole a Mateřské škole Lichnov,
okres Bruntál, příspěvková organizace

Zápis z jednání
Datum a místo konání:

10. 2. 2011, kancelář ředitele školy

Účast:

5 členů Školské rady
ředitel školy
1 členka Školské rady byla řádně omluvena
(evidence na prezenční listině)

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

Zahájení
Seznámení s programem jednání
Seznámení s výsledky voleb
Volba předsedy Školské rady
Dokumentace školské rady
Schválení Jednacího řádu školské rady
Různé
Závěr

ad1)
Ředitel školy svolal nové členy na ustavující schůzi, sdělil všem přítomným, kdo se stal
členem školské rady a jakým způsobem. Ředitel školy seznámil všechny přítomné členy ŠR
se Školským zákonem, s paragrafy 167 a 168 týkající se ŠR, současně všem předal tato
ustanovení ŠZ v písemné podobě.
ad2)
Ředitel školy seznámil přítomné s programem, nikdo nepodal pozměňující návrh a všichni
členové ŠR program schválili.
ad3)
Ředitel školy seznámil všechny přítomné s konkrétními výsledky voleb do ŠR a předal zápis
volební komise o volbách do ŠR. Dále seznámil členy ŠR s usnesením 2. zasedání
zastupitelstva obce Lichnov 2/9 ze dne 14. 12. 2010, které jmenovalo své dva zástupce do ŠR.

ad4)
Předsedkyní ŠR se na návrh ředitele školy stala paní Petra Kupková.
(4x pro návrh, 1x zdržel se, 0x proti návrhu)
ad5)
Všichni členové Školské rady byli seznámeni se Školským zákonem a paragrafy 167 a 168,
které se týkají Školské rady. Dále byli seznámeni s návrhem Jednacího řádu Školské rady.
ad6)
Jednací řád byl schválen všemi přítomnými členy Školské rady v navrhované podobě.
ad7)
Ředitel školy seznámil členy ŠR:
1. s výsledky zápisu žáků do prvního ročníku
2. s dopadem vládních opatření na platové podmínky ostatních zaměstnanců
3. se zprávou ČŠI z inspekce provedené na ZŠ ve dnech 9. – 11. listopadu 2010 a zprávu
předal
4. s prezentací práce ŠR prostřednictvím školních www stránek a předal přístupové údaje
k emailové schránce ŠR
ad8)
Ředitel školy popřál členům ŠR mnoho úspěchů ve své práci, poděkoval za účast a rozloučil
se.

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prezenční listina
Školský zákon, paragrafy 167 a 168
Kopie Dojmenování členů ŠR
Zápis s výsledky voleb do ŠR
Jednací řád Školské rady
Zpráva ČŠI
Seznam kontaktů členů ŠR
Přístupové údaje do emailové schránky ŠR

v.r.
Zapsal dne 10. 2. 2010

Mgr. Lubomír Mičinský, ředitel školy

