
Zpráva o činnosti školské rady za
školní rok 2013/2014

Školská rada při ZŠ Kolovraty byla ustanovena po řádných volbách 10. října 2013 ve složení:

 za pedagogický sbor: Mgr. Monika Pikardová, p. Luďka Kvašová
 za zřizovatele: p. Hana Vítková, Ing. Petr Král
 za rodiče: Mgr. Lukáš Bernard, Mgr. Stanislava Bartošová

Činnost rady

7. listopadu 2013 – ustavující jednání

 Volba předsedy (Lukáš Bernard) a místopředsedy (Stanislava Bartošová)
 Schválení jednacího řádu
 Informace ředitelky o činnosti školy
 Plán dalšího jednání o návrhu rozpočtu v prosinci elektronickou formou

9. – 11. prosince 2013 – elektronické jednání

 Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014

29. 4. 2014 – prezenční jednání

 Situace kolem (ne)výstavby kontejnerového pavilonu – ŠR doporučuje rodičovskou petici
 Slučování tříd – informace paní ředitelky
 Výsledky šetření Klima školy – informace o poskytovateli služby a o jeho nakládání se 

získanými daty
 Pravidla pro jednání členů školské rady navenek – informování všech členů
 Plánované akce ZŠ do konce školního roku – informace ředitelky školy

2. června 2015 Mgr. Lukáš Bernard, předseda školské rady



Zpráva o činnosti školské rady za
školní rok 2014/2015

Školská rada pokračuje v činnosti v dalším roce svého mandátu, v průběhu roku se po volbách do 
obecních zastupitelstev vyměnil zástupce zřizovatele Ing. Petr Král za Mgr. Kateřinu Čuřínovou.

Činnost rady

6. října 2014 – prezenční jednání

 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 – ŠR schválila
 Stavba nového pavilonu – informace ředitelky a zástupců obce
 Vyzvedávání žáků ze školní družiny – podněty k pružnější komunikaci

11. března 2015 – prezenční jednání

 Přivítání nového člena ŠR paní Kateřiny Čuřínové
 Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2015
 Informace o stavbě nového pavilonu
 Informace ředitelky o chodu školy, účast v projektech, plány do budoucna
 Informace o vyzvedávání žáků ze ŠD, dveřní telefon
 Informace o soudním jednání ve věci žaloby na neplatnost mimořádných voleb do školské 

rady v roce 2012 – ŠR doporučuje nevyhovět návrhu pana Kvapila na prohlášení o 
neregulérnosti voleb 

 Schvalování zápisu – napříště budeme činit elektronicky do týdne po jednání
 Podnět na pořízení klimatizace do podkrovních místností

2. června 2015 Mgr. Lukáš Bernard, předseda školské rady
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