
Zápis z jednání Školské rady č.4, školní rok 2009-2010 
 

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

 
 
Datum a čas jednání: 3.11.2009, 18.00 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 
                      Martina Skurková, člen ŠR                      
                      Ivo Mičulka, člen ŠR 
                      Mgr.Ivo Fišer, ředitel ZŠ 
                       
 
Program jednání :   

1. Úvod 
2. Kontrola úkolů z předchozího jednání ŠR 
3. Projednání a schválení Výroční zprávy 
4. Projednání a schválení materiálu Koncepce rozvoje školy v letech 2009 -2013 
5. Informace ředitele školy 
6. Diskuse 
7. Stanovení nových úkolů rady pro příští období 
8. Usnesení 
9. Závěr 

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

úkoly z minulého zasedání nebyly. 
 
3. Rada projednala a schválila „Výroční zprávu“ předloženou ředitelem školy. 
 
4.  Rada projednala a schválila  „Koncepci rozvoje školy“ předloženou ředitelem školy . 
 
5. Informace ředitele školy: 

a)  Mgr.Ivo Fišer seznámil členy s plánovanými akcemi školy pro tento školní rok, 
b) informoval radu o požadavku školy na navýšení rozpočtu o 75 000 Kč (z důvodu nově 

zavedených datových schránek) zaslaném  vedení  obce Palkovice, který byl následně 
obecním zastupitelstvem schválen,  

c) informoval o schválené dotaci od obce ve výši 125 000Kč, kterou škola obdrží  na 
pořízení elektronické interaktivní tabule a dále seznámil členy rady s důvody, které 
vedly školu k rozhodnutí o  pořízení tohoto druhu tabule. 

 
6. Diskuse: 

a) jednotliví členové rady diskutovali k předloženým informacím o plánovaných akcích 
školy a k požadovaným dotacím od obce, 
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b) Ing.Huďa  informoval radu a vedení školy, že v rámci akce „Česko čte dětem“ 
nebude uvolněn svým zaměstnavatelem a v této souvislosti se do této akce  na zdejší 
škole nemůže zapojit. Dále informoval vedení školy, že se pokusí v rámci výběru 
povolání zajistit exkurzi žáků 8. a 9. tříd v hutním podniku ArcelorMittal Ostrava, a.s., 
kde pracuje a zároveň se pokusí zajistit od této společnosti  peněžní prostředky na 
podporu pobytu dětí zdejší školy na ozdravných pobytech 

 
7. Nové úkoly nebyly stanoveny. 
 
8. Rada  jednohlasně schvaluje přijaté usnesení: 
     a)  schvaluje předloženou Výroční zprávu bez připomínek, 
     b) schvaluje předloženou Koncepci rozvoje školy v létech 2009 – 2013, 
     c) bere na vědomí informace ředitele školy (viz bod 5).  
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing.Tomáš Huďa. 
 
 
                                                                                       ………………………………….. 
                                                                                                    Ing. Tomáš Huďa 
                                                                                                      předseda rady  


