
zápis ze schůze ško|ské rady

při zš a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, přísp.ořg.

Datum: 13. 1. 2015

Místo konání: sborovna zŠ

Přítomni: č|enové ško|ské rady:

Za zřizovate|e: Mgr. Pavlína PIaczková
PhDr. Milada Hejmejová

Za rodiče: Ing. |Vana Motyková
Karina Novotná

Za pedagogické pracovníky: Mgr. ||ona Heczková
Mgr. Dana Staszková

Za vedení ško|y: Mgr. IVeta Hudzietzová

Přogram:

1' Zahájení

2. Informace o průběhu voleb do ško|ské rady z řad zákonných zástupců

3. Seznámenís notnimi č|eny ško|ské rady

4. Schvá|eníJednacího řádu škoIské rady

5. VoIba předsedy a místopředsedy škoIské rady

6. Seznámení s inspekční zprávou čSI

/ .  KUZne

ó. Zaver

1. Zasedání ško|ské rady zaháji|a ředite|ka ško|y Mgr. lveta Hudzietzová. Přivíta|a přítomne a
seznámiIa

s programem schůze školské rady.

2. Ředite|ka ško|y poda|a informace o průběhu voleb do ško|ské rady z řad zákonných zástupců žáků

při ZŠ a Mš, Třinec, Kaštanová 412, přísp. org.

3. Ředitelka ško|y seznámi|a přítomné s nově zvolenými č|eny za zákonné zástupce a za zřizovate|e.

4. K projednání a ke schválení by| před|ožen Jednacířád školské rady. Jednací řád by| bez připomínek



schvá|en v předloženém znění s tím, že je možné jej postupně upravovat a specifikovat podIe potřeb.

5' Volba předsedy a místopředsedy škoIské rady proběh|a veřejným hIasováním.Na předsedu by|a

navržena Mgr. Pavlína P|aczková, na místopředsedu Ing. lvana Motyková. Předsedou ško|ské rady

by|a zvo|ena jednomysIně Mgr. Pav|ína PIaczkováa místopředsedou lng. |vana Motyková'

5. Školská rada by|a seznámena s výsIedky inspekční zprávyčŠt a v'ýs|edky zprávy projednaIa'

7. V závěru jednání by|o projednáno bezpečnostní zajištění budovy ško|y, zápisy žáků do 1. třídy,

možnost otevřenía|ternativní třídy, ško|y v přírodě, projekty ško|y a škoIní akce'

8. Ředite|ka ško|y Mgr. |Veta Hudzietzová poděkovala všem přítomnýrn za účast a by|o
příjatousnesení.

Usnesení:

školská rada schvá|i|a všemi přítomnými h|asy JednacÍ řád škoIské rady.

V Tř inci  dne 13. 1.2015

Předseda: Mgr. Pav|ína Placzková
zapsala: Mgr. ||ona Heczková n*u.J a^.l


