Zápis č. 1/2021

ze zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště –
Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace, konané dne 15. 07. 2021
Místo zasedání: Multimediální učebna Základní školy a Mateřské školy, Uherské
Hradiště – Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace
Přítomni:
za zákonné zástupce nezletilých žáků: Bc. Lukáš Fůsek, pí. Veronika Hubáčková
za pedagogické pracovníky: Mgr. Leona Jančarová, Bc. Libuše Ondrušková
za zřizovatele: PhDr. Blanka Rašticová, Ing. Ivana Pavelová
Omluveni: Hosté: Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod
Určení zapisovatele
Schválení jednacího řádu
Informace ke složení a činnosti školské rady
Volba předseda školské rady
Informace ředitele školy
Různé
Návrh termínu příštího jednání
Přijaté závěry, doporučení a usnesení

1. Úvod
Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy, přivítal všechny přítomné a požádal o schválení
programu jednání školské rady. Školská rada souhlasila s navrženým programem.
2. Určení zapisovatele
Ustanovení zapisovatele na dnešním jednání školské rady. Zapisovatelem byla navržena
Ing. Ivana Pavelová. Hlasováním byl návrh jednohlasně přijat bez připomínek.
3. Schválení jednacího řádu
Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy, předložil školské radě návrh Jednacího řádu. Po
projednání proběhlo hlasování. Jednací řád byl jednomyslně schválen.
4. Informace ke složení a činnosti školské rady
Rada města Uherského Hradiště dne 23. 6. 2021 usnesením č. 995/67/RM/2021/Veřejný
vzala na vědomí výsledky voleb do školské rady ZŠ Jarošov za zákonné zástupce
nezletilých žáků a za pedagogické pracovníky a jmenovala na nové funkční období
od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024 členy školských rad za zřizovatele.
-

školská rada vykonává své působnosti podle ust. § 168 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon); školská rada je volena na tři roky.
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-

školská rada školy jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy
nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada
kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady,
popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším
průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů
školské rady;

-

pravomoce ŠR - § 168 školského zákona, odst. 1 písmeno a) až j):
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní
řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a
středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,
navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na odvolání ředitele.

5. Volba předsedy školské rady
Bc. Lukáš Fůsek byla navrhnut na předsedu školské rady. Proběhlo hlasování a
Bc. Lukáš Fůsek byl všemi členy jednomyslně schválen předsedou školské rady.
6. Informace ředitele školy
Investice:
- Výměna klasických tabulí v ZŠ - 062021
- Další modernizace IT, konektivity, vybavení školy - 092021
Opravy a udržování:
- Dle plánu oprav
Další akce školy:
- Kopánky 2021
- Projekt komunitní zahrada
- Erasmus+
- Ostatní dle plánu práce
7. Různé
Dotazy členů ŠR.
8. Závěr a návrh termínu dalšího jednání školské rady
Další jednání školské rady se bude konat v měsíci říjnu 2021.
Další jednání školské rady se budou konat pravidelně vždy ve čtvrtek od 16:00 hodin.
Návrh programu:
- Výroční zpráva za rok 2020/21
- Návrh rozpočtu na rok 2022
- Čerpání rozpočtu 2021
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- Úpravy ŠVP -2021_22 – informatika ve 4. třídě
- Úpravy ŠŘ – 2021_22
Závěrem Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy poděkoval všem přítomným a ukončil
1. jednání školské rady.

9. Přijaté závěry, doporučení a usnesení

Usnesení ze zasedání ŠR ze dne 15. 7. 2021 č.01/2021:
Školská rada schvaluje:
•
•
•

Ustanovení zapisovatelky – paní. Ing. Ivana Pavelová
Jednací řád
Zvolení předsedy - Bc. Lukáš Fůsek

Školská rada bere na vědomí:
•
•

Informace ředitele školy
Uskutečnění příštího jednání školské rady v říjnu 2021 ve čtvrtek 16:00 hod.
v budově školy.

Kontakty na členy ŠR:
Bc. Lukáš Fůsek – lukasfusek@gmail.com
Veronika Hubáčková – hubackova.veronika@centrum.cz
Blanka Rašticová – blanka.rasticova@gmail.com
Ivana Pavelová – ivana.pavelova@mesto-uh.cz
Leona Jančarová – leona.jancarova@zsjarosov.cz
Libuše Ondrušková – libuse.ondruskova@zsjarosov.cz
Pro informaci: Pavel Jančář – zsjarosov@zsjarosov.cz
Uherské Hradiště dne 17. 7. 2021
Zapsala: Ing. Ivana Pavelová, zapisovatelka ŠR
Schválil: Bc. Lukáš Fůsek, předseda ŠR
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