
Školská rada při Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace 

Zápis a usnesení ze zasedání školské rady 

  

Zápis a usnesení ze zasedání školské rady 

Den a místo jednání: 20. června 2019, budova školy – místnost č. 53 

Omluven: Ďurkáč Karel, Křížková Kateřina 

Program: 

1. Zahájení, projednání programu 

2. Kontrola usnesení ze zasedání dne 18. října 2018 

3. Plán rozvoje školy 2019 – 2024 

4. Školní preventivní strategie „Správnou cestou do života“ 2019 – 2023 

5. 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 Plánem rozvoje školy 2019 – 2024. 

Usnesení k bodu 1 programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 

2. Školská rada projednala kontrolu usnesení ze zasedání dne 18. října 2018 a konstatovala,  

že všechna přijatá usnesení byla splněna. 

3. Ředitel školy seznámil členy školské rady s Plánem rozvoje školy 2019 – 2024, který členové rady 

obdrželi v předstihu k prostudování. V průběhu jednání se ředitel školy vyjádřil k podnětům, které 

byly vzneseny účastníky jednání. 

 Usnesení: 

Členové školské rady berou na vědomí Plán rozvoje školy 2019 – 2024. 

Usnesení k bodu 3 programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 

4. Předsedkyně školské rady seznámila členy s dokumentem Školní preventivní strategie „Správnou 

cestou do života“ 2019 – 2023. 

Usnesení: 

 Členové školské rady berou na vědomí Školní preventivní strategii „Správnou cestou do 

života“ 2019 – 2023. 

Usnesení k bodu 4 programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 

5. Různé 

Předsedkyně školské rady pozvala členy na slavnostní ukončení školního roku, které se bude 

konat 26. června 2019 v 11.00 hod. v kině Centrum. 

Připomínky a návrhy k práci školské rady nebyly podány. 

V Havířově dne 20. června 2019 

Podpis předsedkyně školské rady:               Mgr. Šárka Zapalačová 

Podpis zapisovatele:                  Mgr. David Kučák 


