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ŠKOLSKÁ RADA
Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace
Zápis ze 7. jednání rady dne 30. 8. 2007
Složení:

9 členů školské rady
Mgr. Renata Janošíková, Vlastislav Krnoš, Mgr. Monika Mackovíková
Mgr. Lubomír Papica, Ing. Martin Smolka, Pavlína Vašenková,
MUDr. Helena Vašulínová, Mgr. Iveta Vrtková, Mgr. Božena Vyjídáková

Přítomno:

7 členů

Omluveni:

MUDr. Helena Vašulínová

Bez omluvy: Vlastislav Krnoš
Jednání byli jako hosté přítomni ředitel školy Mgr. Pavel Konečný a Mgr. Michal Hlaváček,
bývalý člen školské rady a bývalý zástupce ředitele školy.
Přítomna je nadpoloviční většina členů, školská rada je schopna se usnášet.

Program jednání
1. Schválení programu 7. jednání školské rady
2. Personální změny ve školské radě
3. Projednání námitek k zápisu z 6. jednání školské rady
4. Projednání školního vzdělávacího programu
5. Projednání zpráv České školní inspekce za 2. pololetí školního roku 2006/2007
6. Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům
7. Různé (informace o akcích školy, investičních projektech, ad.), diskuze
_________________________________________________________________________

ad 1) Výše uvedený program 7. jednání byl schválen všemi členy školské rady bez
připomínek.
ad 2) Předseda školské rady informoval o personálních změnách. Ze školní rady odstoupili ke
dni 30.4.2007 Mgr. Petr Skyva a pan Miroslav Vyvozil. Ze strany zřizovatele školy byli
jmenováni dva noví členové Mgr. Monika Mackovíková a Mgr. Lubomír Papica. Ke dni
22.8.2007 odstoupil Mgr. Michal Hlaváček a na jeho místo byla zvolena Mgr. Iveta
Vrtková.
Vzhledem k zásadní obměně členů nabídl předseda školské rady novým i stávajícím
členům možnost ucházet se o post předsedy školské rady.
Tuto nabídku nikdo ze členů školské rady nepřijal.
ad 3) Zápis ze 6. jednání školské rady byl schválen všemi členy školské rady bez připomínek.
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ad 4)

Projednání školního vzdělávacího programu
Návrh Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) byl členům školské rady
předložen v elektronické podobě. Tento významný dokument je výsledkem
dlouhodobého úsilí mnoha zaměstnanců školy. Postup zpracování ŠVP byl postupně
projednáván na všech zasedáních školské rady.
V rámci projednávání finální podoby ŠVP měli členové školské rady možnost vyslovit
připomínky a námitky a podat upřesňující dotazy.
Podle § 168 odst. 1a) projednala školská rada návrh ŠVP a na závěr jednomyslně
vyslovila souhlas s tím, aby byl ŠVP platný od 31.8.2007.
Škola začne vyučovat podle ŠVP od 1. září 2007 a to v 1. a 6. ročníku.

ad 5) Ředitel školy seznámil členy ŠR se závěry inspekce, kterou provedla Česká školní
inspekce ve dnech 11. – 13.4.2007.
ad 6) Podněty a oznámení řediteli školy nebyly podány.
ad 7) Diskuse, různé:
Ředitel školy informoval o připravovaných investičních akcích, k nimž podá škola
prostřednictvím zřizovatele přihlášky.
Školská rada pozve na příští jednání jako čestného hosta starostu města Šternberka
Mgr. Jaromíra Sedláka, s cílem otevřít diskuzi o koncepci školství ve městě.
Školská rada schválila termín dalšího jednání rady, které proběhne v úterý 16.10.2007
v 17.00 hodin.

Usnesení
1. Školská rada schválila zápis z 6. jednání.
2. Školská rada schválila program 7. jednání.
3. Školská rada projednala v souladu s § 168 odst. 1a) školského zákona návrh školního
vzdělávacího programu a vyslovila souhlas s tím, aby ŠVP byl platný od 31.8.2007.
4. Školská rada stanovila termín dalšího jednání.

Ve Šternberku dne 30.8.2007

Mgr. Božena Vyjídáková

Ing. Martin Smolka
předseda školské rady
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