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ŠKOLSKÁ RADA
Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace
Zápis z 12. jednání rady ze dne 10.11.2009
Složení:

9 členů školské rady
Mgr. Jana Smyčková, Vlastislav Krnoš, Mgr. Monika Mackovíková
Mgr. Lubomír Papica, Ing. Martin Smolka, Mgr. Jaromír Hublar,
Mgr. Bronislava Pechánková, Mgr. Iveta Vrtková, Mgr. Božena Vyjídáková

Přítomno:

8 členů

Omluveni:

---

Bez omluvy: Mgr. Monika Mackovíková
Jednání se jako host zúčastnil ředitel školy Mgr. Pavel Konečný.
Přítomna je nadpoloviční většina členů, školská rada je schopna se usnášet.

Program jednání
1. Schválení zápisu z 11. jednání školské rady
2. Schválení programu 12. jednání školské rady
3. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/2009
4. Projednání zpráv České školní inspekce a výsledků kontrol jiných správních orgánů za
2. pololetí školního roku
5. Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům
6. Různé, diskuze
_________________________________________________________________________
ad 1) Zápis z 11. jednání školské rady byl schválen všemi přítomnými členy školské rady bez
připomínek.
ad 2) Program 12. jednání školské rady byl schválen všemi přítomnými členy školské rady
bez připomínek.
ad 3) Ředitel školy Mgr. Pavel Konečný seznámil přítomné členy školské rady s obsahem
Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/2009. Ředitel školy, zástupkyně
ředitele a členové pedagogického sboru z řad členů ŠR dále informovali o:
- uskutečněných akcích školy ve školním roce 2008/2009
- nových ICT učebnách (na závěr jednání ŠR proběhla prohlídka učeben) s tím, že
učitelé nemají k dispozici ICT techniku (notebooky) a nemohou si efektivně (předem)
připravovat výuku
- výsledcích srovnávacích testů KALIBRO
- připravovaných
15.01.2009)

akcích

- spolupráci se SRPŠ
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K předložené Výroční zprávy nebyly ze strany členů školské rady vzneseny žádné
námitky.
Školská rada schválila v souladu s §2 bodem 2b) Jednacího řádku školské rady
Výroční zprávu školy za školní rok 2008/2009.
ad 4) V 1. pololetí školního roku 2008/2009 neproběhly ze strany České školní inspekce žádné
kontroly. Proběhly však další 3 kontroly ze strany jiných správních orgánů. Jednalo se o
tyto kontroly:
- Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při kontrole nebyly zjištěny
nedostatky.
- Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění.
Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
- Kontrola krajské hygienické stanice. Při kontrole byly zjištěny nedostatky (vybavení
úklidových místností, hygienické kabinky pro dívky, hygienické zařízení pedagogů –
mužů, vlhké zdivo).
ad 5) Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům nebyly podány.
Školská rada upozorňuje zřizovatele, že škola nemá dostatek běžných
provozních prostředků na odstranění nedostatků zjištěných v rámci kontroly
Krajské hygienické stanice. Při neodstranění nedostatků mohou být uplatněny
sankce.
ad 6) Diskuse
--Usnesení
1. Školská rada schválila program 12. jednání.
2. Školská rada schválila v souladu s §2 bodem 2b) Jednacího řádku školské rady Výroční
zprávu školy za školní rok 2008/2009.

Ve Šternberku dne 10.11.2009

Mgr. Božena Vyjídáková
člen školské rady

Ing. Martin Smolka, MBA
předseda školské rady
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