
Zápis ze schůze školské rady 

při ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanové 412, přísp.org. 

 

Datum: 12. 3. 2018 

Místo konání: sborovna ZŠ 

Přítomni: členové školské rady: 

Za zřizovatele: PhDr. Milada Hejmejová 
                            Bc. Regina Szpyrcová 
 
Za rodiče: Ing. Pavlína Kaletová 
                   Ing. Libor Lysek 
 
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Ilona Heczková 
                                                    Mgr. Martina Kišová 
 
Za vedení školy: Mgr. Iveta Hudzietzová 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Informace o průběhu voleb do školské rady z řad zákonných zástupců, z řad pedagogických  

    pracovníků na ZŠ Kaštanové 

3. Seznámení s novými členy školské rady  

4. Schválení Jednacího řádu školské rady 

5. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 

6. Akce školy, rekonstrukce venkovního hřiště 

7. Různé 

8. Závěr 

 

1. Zasedání školské rady zahájila ředitelka školy Mgr. Iveta Hudzietzová. Přivítala přítomné a seznámila   

    s programem schůze školské rady. 

2. Ředitelka školy podala informace o průběhu voleb do školské rady z řad zákonných zástupců žáků a  

    pedagogických pracovníků při ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanové 412, přísp. org. 



3. Ředitelka školy seznámila přítomné se zástupci jmenovanými do školské rady zřizovatelem, s nově 

    zvolenými členy školské rady za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.  

4. K projednání a ke schválení byl předložen Jednací řád školské rady. Jednací řád byl bez připomínek  

    schválen v předloženém znění s tím, že je možné jej postupně upravovat a specifikovat podle potřeb.  

5. Volba předsedy a místopředsedy školské rady proběhla veřejným hlasováním. Na předsedu byla  

    navržena Mgr. Ilona Heczková, na místopředsedu Ing. Libor Lysek. Předsedou školské rady  

    byla zvolena Mgr. Ilona Heczková a místopředsedou Ing. Libor Lysek. 

6. Školská rada byla seznámena s akcemi školy, které proběhnou do června 2018, s oslavami výročí  

    školy a celkovou rekonstrukcí venkovního hřiště. 

7. V závěru jednání byly projednány připomínky členů školské rady.   

8. Ředitelka školy Mgr. Iveta Hudzietzová poděkovala všem přítomným za účast a bylo přijato usnesení. 

 

Usnesení: 

Školská rada schválila všemi přítomnými hlasy Jednací řád školské rady. 

 
 
 
V Třinci dne 12. 3. 2018 
 
 
Předseda: Mgr. Ilona Heczková 
Zapsala: Mgr. Ilona Heczková       
           

 

 


