Školská rada při Základní škole Lipník nad Bečvou, Osecká 315
Záznam z 2. zasedání školské rady, konaného dne 28.6.2018
Přítomní členové školské rady: Mgr. Petr Václavek, Mgr. Eva Mikešková, Dana Navrátilová,
Martina Dohnalová, Lucie Pospíšilová
Nepřítomní členové školské rady: Mgr. Ondřej Vlček
Přizvaní hosté: ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř
ekonomka školy Ing. Marcela Hlaváčová
Školská rada se sešla v počtu 5 z celkového počtu 6 členů a je tedy usnášení schopná.
Program:
1. Zahájení a představení
2. Schválení Výroční zprávy školy
3. Úprava jednacího řádu školské rady
4. Volba pověřené osoby
5. Informování o zvolení nového ředitele školy
6. Informování o inspekční činnosti ČŠI
7. Návrhy a připomínky
8. Diskuse
Ad 1. Zahájení a představení
Školská rada byla svolána k druhému zasedání předsedou školské rady, Mgr. Petrem Václavkem.
Byli představeni přizvaní hosté (viz. výše).
Bylo hlasováno o schválení programu schůze. Program schůze byl schválen (pro: 5, proti: 0, zdrželo
se: 0).
Ad 2. Schválení Výroční zprávy školy:
ŠR byla seznámena s Výroční zprávou školy, kterou připravil ředitel školy Mgr. Jaromír Krejčíř. Pro
zodpovězení dotazů byli přizváni Mgr. Jaromír Krejčíř a ekonomka školy Ing. Marcela Hlaváčová.
Výroční zpráva byla schválena (pro: 5, proti: 0, zdrželo se: 0) - aktualizované údaje budou doplněny a
zaslány se zápisem ke schválení.
Ad 3. Úprava jednacího řádu školské rady:
Jednací řád ŠR byl aktualizován o nový bod, aby odpovídal aktuální novele školského zákonu.
Upravený jednací řád byl přijat (pro: 5, proti: 0, zdrželo se: 0).
Aktualizovaný jednací řád byl přiložen k zápisu schůze.
Ad 4. Volba pověřené osoby
Na návrh předsedy ŠR bylo učiněno hlasování o pověřené osobě ŠR. Navržena byla Mgr. Eva
Mikešková.
Pověřenou osobou ŠR byla zvolena Mgr. Eva Mikešková (pro: 5, proti: 0, zdrželo se: 0).
Ad 5. Informování o zvolení nového ředitele školy
Předseda ŠR informoval ostatní členy rady o zvolení nového ředitele školy, Mgr. Lukáše Rejzka,
který nastupuje do funkce ke dni 1.8.2018.
Předseda ŠR děkuje členovi ŠR, Mgr. Ondřeji Vlčkovi, za reprezentaci ŠR při konkurzu.

Ad 6. Informování o inspekční činnosti ČŠI:
Předseda ŠR informoval ŠR o inspekční činnosti, provedené ČŠI v květnu 2018 (9.-11., 15., 16., 21.,
22. a 24. 5.).
ŠR bude se závěry inspekční činnosti obeznámena na příští schůzi poté, co zprávu obdrží předseda ŠR.
Ad 7. Návrhy a připomínky:
Žádné návrhy ani připomínky nebyly podány.
Ad 8. Diskuse:
Členové rady diskutovali o možném přerozdělení žáků budoucího šestého ročníku (Konečné
rozhodnutí náleží nastupujícímu řediteli školy).
Další zasedání ŠR je plánováno na závěr srpna 2018.

_________________________
Předseda školské rady:
V Lipníku nad Bečvou dne 28.6.2018

_________________________
Pověřená osoba:

