
Školská rada základní školy a mateřské školy, okres Frýdek-Místek,  
příspěvková organizace 

 
zápis z jednání č. 2/2008-2009 

 
Datum a čas jednání: 2.6.2009, 17.45 – 19.00 hodin 
Místo jednání: ředitelna ZŠ 
Přítomni:      Mgr.Zuzana Kvapilová, člen ŠR 
                      Mgr.Pavel Tomalík, místopředseda ŠR 
                      Libuše Kocichová, člen ŠR 
                      Ing.Tomáš Huďa, předseda ŠR 
                      Mgr.Ivo Fišer, ředitel ZŠ 
 
Omluveni:    Martina Skurková, člen ŠR 
                      Ivo Mičulka, člen ŠR 
 
Program jednání :   

1. Úvod 
2. Kontrola úkolů z předchozího jednání ŠR 
3. Informace ředitele školy, seznámení s dokumenty 
4. Diskuse 
5. Stanovení nových úkolů rady pro příští období 
6. Usnesení 
7. Závěr 

 
1. Přivítání všech zúčastněných členů předsedou rady, seznámení s programem jednání a jeho  
     schválení. Jednání řídil předseda ŠR 
 
2. Kontrola úkolů: 

a) rada zaslala dne 5.11.2008 zřizovateli dopis (podnět) ohledně problematiky volného 
sportoviště. 

    Úkol  byl splněn. 
 
3. Rada byla informována ředitelem školy: 

a) o schválení rozpočtu školy zřizovatelem ve výši 2,1 mil Kč  pro rok 2009, 
b) o situaci a stavu projektu na výstavbu nové mateřské školy, 
c) o plánovaných personálních změnách v rámci základní i mateřské školy pro školní  rok  

            2009/2010, 
d) o uskutečněných a plánovaných kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích v rámci 

školního roku 2009/2010, 
e) o uskutečněném jednání mezi školou a zřizovatelem ohledně potřebných oprav budovy 

           školy, 
f) o bezúplatném převodu výpočetní techniky mezi Finančním úřadem Frýdek-Místek a 

            základní školou Palkovice. 
 
4.  V diskusi zazněly příspěvky: 

a) Ing.Tomáš Huďa vznesl návrh  na umístění kontaktní  e-mailové adresy na internetové 
           stránky  školy, která by sloužila rodičům k zasílání podnětů a  připomínek   
          adresovaných školské radě a současně požádal vedení školy o sdělení výše uvedeného   
          na první rodičovské schůzce v rámci   školního roku 2009/2010. 



 
 
5. Nové úkoly pro příští období: 

a) ředitel školy Mgr.Fišer Ivo přislíbil  zajistit v nejbližším možném termínu vypracování 
konceptu nového  školního řádu pro školní rok 2009/2010  a jeho distribuci e-mailem 
všem členům rady  k připomínkování, 

b) všichni členové rady zašlou své připomínky a návrhy  k výše uvedenému školnímu řádu 
            e-mailem na adresu školy  v  termínu nejpozději do 20.8.2009, 

c) schválení výše uvedeného školního řádu radou  dalším zasedání, plánovaném na den  
25.8.2009. 

 
6. Školská rada přijala usnesení: 

a) rada přijala informace ředitele školy o schváleném rozpočtu školy (viz bod 3), 
b) rada má zájem podporovat  návrhy rozpočtu školy pro další roky a v rámci 

projednávání příštího návrhu rozpočtu navrhuje podat následně zřizovateli podpůrný 
podnět k jeho schválení (dle  §168  zákona   č.561/2004 Sb.), 

c) rada se sejde dne 25.8.2009 k dalšímu  jednání,  na  kterém  bude schvalovat školní 
řád pro školní rok 2009/20010  (čas bude upřesněn na pozvánce). 

 
7. Závěr. 
 
Zapsal: Ing.Tomáš Huďa. 
 
 
                                                                                       ………………………………….. 
                                                                                                    Ing. Tomáš Huďa 
                                                                                                      předseda rady  


