Zápis z jednání Školské rady Základní školy, Kvasice, okres Kroměříž
konané dne 2. 5. 2019

Jednání zahájeno v 15:30 hod
Přítomni: Tomáš Kahaja, Tomáš Kolomazník, Jana Koželová, Anna Fialová, Jitka Horná,
Ivona Kácovská, Dagmar Březíková, Michaela Dostálová, Jiří Machovský, František Látal
(host)
Zapisovatel: M. Dostálová
Ověřovatel usnesení: D. Březíková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, představení nových členů Školské rady
Školská rada
Volba předsedy Školské rady
Informace o škole
Různé

Ad 1) Zahájení, představení nových členů Školské rady
Představení nově zvolených členů:
 za rodiče: Jitka Horná, Anna Fialová, Ivona Kácovská
 za zřizovatele: Jana Koželová, Tomáš Kahaja, Tomáš Kolomazník
 za školu: Dagmar Březíková, Michaela Dostálová, Jiří Machovský
 host: František Látal (ředitel ZŠ)
Ad 2) Školská rada
 § 167 a § 168 Školského zákona (561/2004 Sb.)
 funkční období členů Školské rady je tři roky - leden 2019 až leden 2022 (např. volby
z řad rodičů - celkem 7 zájemců, zvoleni 3 /4 náhradníci/
 Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně (květen, poslední týden v srpnu)
 Školská rada:
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, podílí se na
zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává inspekční zprávy ČŠI, podává
podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele
školy…
- novelizace vyhlášky č. 54/2005 Sb., v případě konkursu na ředitele školy musí být
členem komise 1 zástupce zvolený rodiči do Školské rady

Ad 3) Volba předsedy Školské rady
Na nového předsedu Školské rady byl navržen pan Tomáš Kahaja.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0
Nový předseda byl nadpoloviční většinou schválen.

Ad 4) Informace o škole
Inspekční zpráva ČŠI
- kontrola zápisu do 1. třídy, bez závad a připomínek ze strany ČŠI
Zápis do 1. třídy
- 27 zapsaných dětí (z toho 1 na § 38 ŠZ, studium v zahraničí
- 13 dětí z Kvasic, 5 z Nové Dědiny, 1 z Vrbky, 3 ze Sulimova, 1 z Karolína,
2 z Tlumačova, 1 z Kroměříže
- 9 odkladů školní docházky o 1 školní rok
Aktuální počet žáků ke 2. 5. 2019 ve škole je 221 + 3 § 38 ŠZ.
Ad 5) Různé
Akce, projekty školy:
- Šablony II. (pokračování v projektu)
- projekt EDISON (zahraniční studenti ve škole)
- Školní akademie
- divadlo
- malování během prázdnin
Návrh:
- nové rozvody vody v celé škole – momentálně ve špatném stavu, pokusit se udělat návrh
rozpočtu prací (domluva s p. Tumou)
- nový chodník před školou, osvětlení…
Spolupráce s obcí - výročí:
- 17. 11. 2019
návrh na projektový den
Určení data příštího setkání školské rady:
- čtvrtek 29. srpna 2019, 15:30

Zapsala: Michaela Dostálová
Ověřil:
Dagmar Březíková
Předseda: Tomáš Kahaja

