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Zápis 
z 1. zasedání Školské rady Základní školy Boskovice, okres Blansko konané dne 

11. 1. 2012 na odloučeném pracovišti Sušilova 28    

 

 

 

 

Přítomni:    dle prezenční listiny 

Host:           RNDr. Vladimír Ochmanský - ředitel školy (ŘŠ) 

 

Program:    1. Zahájení 

                   2. Organizační záležitosti (ŘŠ) 

                   3. Volba předsedy 

                   4. Schválení jednacího řádu 

                   5. Různé 

                        

Program byl počtem 8 hlasů jednomyslně schválen. 

 

 

ad 1) Provedením zápisu byla pověřena PaedDr. Eva Tichá. 

 

 

ad 2) Ředitel školy předložil členům školské rady k prostudování následující materiály: 

- § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 

- jednací řád školské rady k připomínkování a diskuzi. 

 

ad 3) Člen školské rady Mgr. Zdeněk Žáček podal návrh na předsedu školské rady -  

         Mgr. Čestmíra Sekaninu. Další návrh na předsedu podal člen školské rady  

         Mgr. Marek Ženata - Mgr. Dagmar Hamalovou, která kandidaturu odmítla. 

         Předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Čestmír Sekanina počtem 7 hlasů z 8 přítomných, 

         čímž splnil podmínky pro ustanovení do funkce předsedy školské rady. 

 

ad 4) Po projednání a doplnění jednacího řádu byl jednací řád školské rady schválen členy       

         školské rady počtem 8 hlasů z 8 přítomných.  

 

ad 5) Různé 

         Mgr. Marek Ženata  

- kontakt na pedagogy  

  odpověď ŘŠ - jednou z možností komunikace mezi rodiči a pedagogy je využití mailů,      

  které jsou k dispozici na stránkách školy, nebo telefonicky prostřednictvím pověřené      

  osoby v kanceláři jednotlivých pracovišť, 

- kvalifikovanost pedagogických pracovníků a přidělení úvazků (vyučující 2. stupně, 

   kteří učí na 1. stupni) 

   odpověď ŘŠ - pokud se jedná o konkrétní případ, je třeba ho řešit individuálně a obrátit  

            se na vedení školy. 

         

         Mgr. Čestmír Sekanina 

- zasedání školské rady bylo stanoveno vždy na úterý, 15.30 h ve sborovně ZŠ Boskovice 

   pracoviště Sušilova. 

                    

         Ředitel školy bere na vědomí informace a připomínky členů školské rady. 
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Usnesení:        
 

 

ad 3.1  Školská rada zvolila předsedu školské rady Mgr. Čestmíra Sekaninu. 

 

ad 4.1  Školská rada schválila jednací řád. 

 

 

 

 

 

V Boskovicích dne 23. ledna 2012 

 

 

 

Zapsala pověřená členka školské rady: PaedDr. Eva Tichá 

 

 

Předseda školské rady: Mgr. Čestmír Sekanina  


