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Zápis 
ze zasedání školské rady dne 31. 10. 2012 

_______________________________________________________________________________ 

Datum:  31. 10. 2012 

Čas:   12.30 – 13. 50 

Místo:  malá zasedací místnost 

Školská rada:  

Přítomni: Ing. Luďek Vanický 

Bc. Zdeněk Kessler 

Ing. Jaroslav Šitina 

Nepřítomni: Ing. Vladimír Jirka -  omluven   

             Ing. Blanka Vašková- omluvena 

p. Jakub Lassig - nemoc 

Hosté:             Ing. Vladislav Košťál – ředitel školy 

________________________________________________________________________________ 

 

Průběh jednání: 

Školskou radu v souladu se školským zákonem zahájil ředitel Vladislav Košťál . Uvítal všechny 

přítomné členy rady.  

 

K bodu 1.   

Schválení programu, volba zapisovatele. 

 

Nebyla zkonstatována usnášeníschopnost zasedání.  Byl schválen program zasedání dle pozvánky a 

provedeno stanovení zapisovatele. 

Zapisovatelem byl stanoven Ing. Jaroslav Šitina. 

 

K bodu 2 

Oznámení výsledků voleb, uvedení nových členů školské rady a volba předsedy a   

 místopředsedy školské rady. 

 

Přítomné seznámil ředitel Vladislav Košťál s výsledky voleb. Do rady byli jako zástupci 

zaměstnanců zvoleni Bc. Zdeněk Kessler a Ing. Jaroslav Šitina. Vzhledem k tomu, že dle jednacího 

řádu školské rady nebyla přítomna nadpoloviční většina členů, bude volba předsedy a místopředsedy 

probíhat na příštím zasedaní školské rady.  

 

K bodu 3 Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2011 -2012. 

 

Ředitel školy Vladislav Košťál předložil výroční zprávu školy za rok 2011-12, objasnil situaci se 

schválením výroční zprávy. Je dohodnut s nepřítomným Ing. Jirkou že se ke zprávě vyjádří 

dodatečně ve večerních hodinách a tento hlas pan ředitel zajistí. Za této podmínky jednání 

pokračovalo.  Ředitel školy byl požádán, aby veškeré materiály, předkládané školské radě ke 

schválení předkládal včas v souladu s jednacím řádem rady. Ředitel školy Vladislav Košťál seznámil 

přítomné podrobně s jednotlivými body zprávy.  

Předané informace byly dostatečné a poskytly přehled o současném stavu čerpání finančních 

prostředků. O předložené zprávě se mohlo hlasovat. 

  

O schválení bylo hlasováno – výroční zpráva školy za školní rok 2011 -2012 byla schválena všemi 

přítomnými. Ing. Jirka vyjádřil svůj souhlas ke znění výroční zprávy telefonicky. 
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K bodu 4 

4. Diskuse, projednání došlých podnětů a připomínek k činnosti školy, stanovení    

    další činnosti školské rady na následující období, různé. 

 

Pokud nedojde k mimořádným událostem, bude další zasedání školské rady v květnu nebo červnu 

2013 s programem schválení změn školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 

vyplývajících z potřeb školy a souvisejících předpisů. Připomínáme řediteli školy, že je pro příští zasedání 

rady třeba předložit vyjádření k bodu 3 viz. zasedání rady ze dne 12. 06. 2012. 

 

Jednání ukončil Ing. Šitina v 13.50.  

 

Zapsal: Šitina 

 


