
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: 13. 10. 2022, budova školy – místnost č. 53 

Omluven/a: Lenka Kubíčková, Dominik Jurča  

Program: 

1. Zahájení, projednání programu 

2. Kontrola usnesení ze zasedání dne 25. 8. 2022 

3. Projednání „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021/22“ 

4. Různé – připomínky a návrhy k práci školské rady 

 

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 k bodu 3 programu. 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 byl přizván, aby seznámil členy rady s Výroční zprávou o činnosti 

školy za školní rok 2021/22. 

Usnesení k bodu 1 programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 

   

2. Školská rada projednala kontrolu usnesení ze zasedání dne 25. 8. 2022 a konstatovala,  

že všechna přijatá usnesení byla splněna. 

 

3.  Ředitel ZŠ podal komentář k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2021/22, 

kterou členové rady obdrželi s předstihem k prostudování. V průběhu jednání dále 

zodpověděl dotazy, které mu byly položeny přítomnými členy školské rady. 

Usnesení: 

a) Školská rada projednala výroční zprávu školy a ocenila práci vedení školy  

a pedagogického sboru.  

b) Školská rada Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021/22 Základní 

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

schvaluje. 

Usnesení k bodu 3 programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 

 

4. Různé  

Člen školské rady navrhl vyznamenat paní učitelku Marii Febrovou na krajské či 

celostátní úrovni za dlouholetou pedagogickou práci na ZŠ Jarošova. 

Usnesení: 

Předsedkyně školské rady zjistí možnosti vyznamenání výše jmenované paní učitelky. 

Usnesení k bodu 4 programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 

 

 

 

 

V Havířově dne 13. října 2022 

 

Podpis předsedkyně školské rady:               Mgr. Šárka Zapalačová 

 

Podpis zapisovatele:                  Mgr. David Kučák 


