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Zápis a usnesení ze zasedání školské rady 
 

Den a místo jednání: 18. října 2018, budova školy – místnost č. 53 

Omluven: E. Opolková 

Program: 

1. Zahájení, projednání programu 

2. Kontrola usnesení ze zasedání dne 10. 5. 2018 

3. Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání  

„Cesta k dospělosti“ 

4. Projednání „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/18“ 

5. Projednání návrhu rozpočtu ZŠ na rok 2019 

6. Různé 

 

Průběh jednání a jeho výsledky: 

1. Předsedkyně školské rady přivítala přítomné a požádala členy rady o schválení či doplnění 

programu a přizvání ředitele ZŠ k jednání. Členové rady program akceptovali  

a dohodli se na přizvání ředitele školy na zasedání školské rady.  

Usnesení: 

a) Školská rada schvaluje navržený program. 

b) Ředitel školy bude přizván, aby seznámil členy rady s Výroční zprávou o činnosti 

školy za školní rok 2017/18 a s návrhem rozpočtu ZŠ na rok 2019. 

Usnesení k bodu 1 programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 

   

2. Školská rada projednala kontrolu usnesení ze zasedání dne 10. 5. 2018 a konstatovala,  

že všechna přijatá usnesení byla splněna. 

 

3. Předsedkyně školské rady seznámila členy školské rady s dodatkem č. 2 ke Školnímu 

vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání „Cesta k dospělosti“ ke změně funkce 

ředitele ZŠ. 

 Usnesení: 

Členové školské rady berou na vědomí dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu 

programu pro základní vzdělávání „Cesta k dospělosti“. 

Usnesení k bodu 3 programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 

 

4. Ředitel ZŠ podal komentář k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2017/18, 

kterou členové rady obdrželi v předstihu k prostudování. Členové školské rady projednali 

výroční zprávu školy a ocenili práci jak vedení školy tak pedagogického sboru.   

Usnesení: 

Přítomni členové školské rady Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/18 

Základní školy Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková 

organizace schvalují. 

Usnesení k bodu 4 programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 

 

5. Ředitel školy seznámil členy školské rady s návrhem rozpočtu školy na rok 2019, který 

byl sestaven na základě reálných potřeb školy. Schválením navrženého rozpočtu bude  

po finanční stránce zajištěn chod školy na rok 2019. V průběhu jednání se ředitel školy 

vyjádřil k podnětům, které byly vzneseny účastníky jednání k návrhu rozpočtu školy. 

Usnesení: 

       Školská rada Návrh rozpočtu školy na rok 2019 bere na vědomí.  

Usnesení k bodu 5 programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 
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6. Různé 

Připomínky a návrhy k práci školské rady nebyly podány. 

 

 

V Havířově dne 18. října 2018 

 

Podpis předsedkyně školské rady:               Mgr. Šárka Zapalačová 

 

Podpis zapisovatele:                  Mgr. David Kučák 


