
Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,  
příspěvková organizace

Olomoucká 336, 793 68 Dvorce

Zápis z jednání 1. schůze školské rady ze dne 7.5.2012 od 15 hodin ve třídě základní 
školy.

Účast:        dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení schůze ŠR.
2. Volba předsedy ŠR.
3. Zvolení zástupce ŠR do konkurzní komise.
4. Diskuse, závěr.

ad.1. 
Ředitelka školy Mgr. Zdeňka Kočí zahájila 1. schůzi ŠR a seznámila přítomné s návrhem programu.
 
ad. 2. 
Členové ŠR se dohodli, že volba předsedy bude veřejná. Na základě  volby byla předsedou ŠR zvolena 
paní Pavla Burešová počtem hlasů pro – 5, proti – 0, zdrželi se – 1 (paní Burešová). Paní Burešová se 
dotazovala na mailovou schránku nebo schránku na dotazy umístěnou v budově školy na dotazy 
rodičů. Pan Hlavsa odpověděl, že mailová schránka by se musela na webových stránkách školy oživit 
a schránku na dotazy rodičů by neměl být problém zařídit.

ad. 3.
Členové ŠR se zabývali volbou zástupce za školskou radu do konkurzní komise pro výběr na funkci 
ředitele základní školy. Pan Božovský navrhl paní Irenu Collinsovou.  Školská rada tento návrh 
schválila. 

ad. 4.  
 Pan Božovský přednesl problém účasti žáků základní školy v doprovodu rodičů na zábavách   

(Šibřinky(. Tento problém bude potřeba probrat z různých úhlů pohledu. Paní ředitelka toto 
bude řešit na pedagogické radě a s výsledky bude školská rada seznámena.

 Paní Collinsová upzornila na problém blokování nevhodných  internetových stránek ve školní 
družině.

 
Konec 16:08

Zapsal: Ing. Jan Peter                                                   Pavla Burešová 
                                                                                      předseda školské rady 



Usnesení

1/ 2012 Školská rada schvaluje:
program 1. schůze školské rady.
Pro – 6, Proti – 0, Zdrželi se – 0

2/ 2012  Školská rada schvaluje na funkci předsedy ŠR paní Pavlínu Burešovou, která byla zvolena     
do ŠR za rodiče dětí ZŠ.
Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 1 (paní Burešová)
  
3/ 2012 Školská rada schvaluje paní Irenu Collinsovou za ŠR do konkurzní komise pro volbu 
ředitele Základní a mateřské školy Dvorce okres Bruntál. 
Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 1 (paní Collinsová)

………………………
předseda školské rady

 



PRESENČNÍ  LISTINA
1. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY  KONANÉ DNE 7.5. 2012

Pavla BUREŠOVÁ                                           ………………………………………..

Irena COLINS                                                  ………………………………………..

Ivan PACEK                                                     …………………………………………

Miroslav HLAVSA                                           …………………………………………

Jan BOŽOVSKÝ                                               ………………………………………….

Jan PETER                                                         ………………………………………….

HOSTÉ :   ……………………………….         …………………………………………..

                  ……………………………….          …………………………………………..

 


