Školská rada Základní školy Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Zápis z jednání školské rady ze dne 20. 6. 2011
Program:
1. Informace o výsledcích voleb do školské rady pro funkční období 2011 – 2014 (L.
Hrubá).
2. Výsledky přijímacího řízení – pravděpodobný stav počtu tříd pro příští školní rok.
3. Informace o personálních změnách v pedag. sboru pro příští školní rok.
4. Poděkování stávajícímu sestavení školské rady za činnost – ukončení práce
školské rady pro stávající volební období.
5. Ostatní
Ad 1.
V měsíci červnu proběhly volby do školské rady pro funkční období 2011 – 2014. Ve
volbách byli voleni zástupci pedagogů a zástupci zákonných zástupců dětí. Volby zákonných
zástupců dětí probíhaly ve dvou kolech. V prvním kole rodiče volili zástupce ze své třídy,
v druhém kole volili rodiče své zástupce z kandidátů vzešlých z třídních voleb. Za 1. stupeň
byla z řad zákonných zástupců zvolena paní Marie Čekalová s počtem hlasů 37, za druhý
stupeň byl zvolen Bohuslav Sommer s počtem hlasů 24. Z řad pedagogů byly zvoleny jako
zástupkyně Mgr. Helena Dalíková za 1. stupeň a Mgr. Lenka Jelínková za 2. stupeň. Volby
připravila Mgr. Lenka Hrubá, na správnost voleb dohlížela volební komise ve složení Mgr. M.
Chrstošová, Mgr. Lenka Jelínková a PhDr. J. Omastová.
Ad 2.
Přijímací řízení na naší škole dopadlo dobře, všichni žáci byli přijati na vybrané školy.
Do učebních oborů byli přijati i žáci, kteří vycházejí z nižších ročníků i neprospívající žák z 9.
B. (Informace podala výchovná poradkyně PhDr. J. Omastová.)
Ad. 3
V letošním roce končí pracovní smlouva panu učiteli Mgr. Kozákovi – 1. stupeň.
V příštím školním roce nastoupí na 1. stupeň 2 učitelé (na místo p. Kozáka a do 1. ročníku,
kde budou 2 třídy). Na druhém stupni zůstává personální obsazení stejné.
Ad. 4
S koncem školního roku končí školská rada svou činnost v stávající sestavě. Děkujeme
všem jejím členům za práci pro školu v uplynulém volebním období. Školská rada v této
sestavě tedy ukončuje svou činnost. Pověřuje pouze místopředsedkyni rady oslovit nově
zvolené členy rady a vyzvat je k činnosti v příštím školním roce a zároveň předat novému
místopředsedovi dokumenty týkající se činnosti školské rady.
Závěr:
Školská rada bere na vědomí: Výsledky voleb do školské rady pro příští funkční
období 2011 – 2013.
Školská rada ukládá: místopředsedkyni Mgr. L. Hrubé zkontaktovat nově zvolené
kandidáty do školské rady, přizvat je na první zasedání v měsíci září a předat novému
místopředsedovi materiály týkající se školské rady.
Dne 20. 6. 2011
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