ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLSKÉ RADY
zřízené při Základní škole Buchlovice
2012/2013

ÚVOD
Dle jednacího řádu školské rady, Článku 8, informuje školská rada nejméně jednou
ročně zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a
zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Děje se tak
prostřednictvím webových stránek školy.
ZPRÁVA
Seznam členů školské rady k 31. 8. 2013:
Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků:
- Ing. Mgr. Dagmar Faltová
- Ing. Michal Valenta
Zástupci pedagogických pracovníků
- Mgr. Alena Mikulíková
- Bc. Vladimíra Janíková
Zástupci zřizovatele
- Mgr. Pavla Večeřová
- Petr Cileček

1. V průběhu školního roku 2012/2013 proběhla čtyři zasedání školské rady:
-

23. října 2012
3. prosince 2012
12. března 2013
4. června 2013

2. Změna členů ŠR:
Zastupitelstvo městyse Buchlovice svým usnesením č. 8/10/2012 ze dne
13. prosince 2012 jmenovalo do funkce člena školské rady při Základní škole
Buchlovice dnem 14. prosince 2012 paní Mgr. Pavlu Večeřovou místo paní
Mgr. Lenky Rašticové, která z funkce člena školské rady předčasně odstoupila.
3. Školská rada schválila na zasedání dne 23. 10. 2013 změny jednacího řádu, vzala
na vědomí a schválila Výroční zprávu o činnosti Základní školy Buchlovice za šk.
rok 2011/2012.
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4. Na zasedání 3. 12. 2013 školská rada schválila podání návrhu na vyhlášení
konkurzu na místo ředitele Základní školy Buchlovice, který byl zaslán zřizovateli,
tj. Městysi Buchlovice.
5. Školská rada projednala výsledky dotazníku vyplněného rodiči žáků a předala
příslušné podněty řediteli školy.
6. Školská rada udělila na žádost ředitele ZŠ souhlas s ústním hodnocením
některých žáků.
7. Školská rada vzala na vědomí a projednala informaci zřizovatele o sloučení
Základní školy Buchlovice a Mateřské školy Buchlovice, a to s účinností od
1. 8. 2013.
8. Na zasedání konaném v březnu 2013 jmenovala školská rada svého zástupce do
konkurzní komise, a to předsedkyni ŠR paní Ing. Mgr. Dagmar Faltovou.
9. Na zasedání dne 4. června 2013 byli členové školské rady seznámeni s výsledky
hlasování a průběhem konkurzu na místo ředitele sloučené Základní školy a
Mateřské školy Buchlovice a aktuálním stavem procesu sloučení obou škol. Na
zasedání byla přizvána nově nastupující paní ředitelka Mgr. Miroslava Klímová,
která informovala školskou radu o plánovaných změnách v organizaci a prvních
krocích.
10. Závěrečná zpráva školské rady byla projednána a schválena na zasedání dne
22. 10. 2013. Bude předána správci IT a uveřejněna na webových stránkách
Základní školy a Mateřské školy Buchlovice.
ZÁVĚR
Nová školská rada zahájila v září 2012 svůj první školní rok. V průběhu školního roku
řešila podněty žáků a jejich zákonných zástupců, výroční zprávu školy, změnu
ředitele školy, sloučení základní a mateřské školy, prezentaci a směřování
školy a prezentaci školské rady. Týmová práce je dobrá a spolupráce se
současným vedením školy pozitivní. Podněty jsou řešeny neprodleně s ohledem na
jejich závažnost.

Datum: 22. 10. 2013

Podpis: Ing. Mgr. Dagmar Faltová
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