Školská rada při Základní škole náměstí Svobody 3, Šternberk,
příspěvkové organizaci
Zápis z 1. jednání dne 20. 9. 2005
Složení:

9 členů školské rady
Mgr. Michal Hlaváček , Mgr. Renata Janošíková, Vlastislav Krnoš,
Mgr. Petr Skyva, Ing. Martin Smolka, Pavlína Vašenková,
MUDr. Helena Vašulínová, Mgr. Božena Vyjídáková, Miroslav Vyvozil

8 členů
Přítomno:
Omluvena: Mgr. Renata Janošíková
Jednání přítomen ředitel školy Mgr. Pavel Konečný.
Přítomna nadpoloviční většina členů, školská rada je schopna se usnášet.
Program jednání:
1. Volba předsedy
2. Projednání a schválení jednacího řádu
3. Stanovení termínů jednání ve školním roce 2005/2006
4. Projednání a schválení školního řádu
5. Projednání a schválení klasifikačního řádu
6. Diskuze
ad1)

Volba předsedy
Předsedou školské rady byl veřejnou volbou zvolen Ing. Martin Smolka.
Výsledek hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

ad 2) Projednání a schválení jednacího řádu
Ze strany předsedy byla vznesena připomínka k bodu 2 par. 1 – upřesnění pojmu
„v mezích zákona“. Doplněno přesným názvem zákona, všichni přítomní souhlasili
Školská rada schválila nadpoloviční většinou svých členů jednací řád.
Výsledek hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Stanovení termínů jednání ve školním roce 2005/2006
Na návrh předsedy školské rady bylo stanoveno, že školská rada bude zasedat dle potřeby a po vzájemné dohodě všech členů školské rady, nejméně však
čtyřikrát za školní rok.
Příští jednání se uskuteční 4.10. 2005 v 17 hodin ve sborovně školy. Zde bude
rozhodnuto o termínech do konce školního roku 2005/2006.
ad 4) Projednání a schválení školního řádu
Všem členům školské rady byl školní řád doručen v dostatečném předstihu, aby měli
čas na prostudování. Následovala diskuse s připomínkami k jednotlivým bodům, které
budou do školního řádu zapracovány. Se změnami souhlasí nadpoloviční většina členů
školské rady. Připomínkovaný návrh školského zákona bude předmětem dalšího
jednání školské rady dne 4. 10. 2005.

ad 5) Projednání a schválení klasifikačního řádu
Klasifikačním řádem se školská rada bude zabývat na dalším jednání dne 4. 10. 2005.
ad 6) Diskuze
Členové školské rady se dohodli na vzájemné komunikaci – předání telefonických a
emailových kontaktů.
Usnesení:
1. Školská rada zvolila svého předsedu.
2. Školská rada schválila jednací řád.
3. Školská rada stanovila termín dalšího jednání na 4. 10. 2005.
4. Školská rada stanovila program dalšího jednání – projednání a schválení školního řádu
a klasifikačního řádu.

Zapsal: Mgr. Michal Hlaváček

Za Školskou radu: Ing. Martin Smolka

