
Zápis z jednání školské rady 28. 2. 2018 

   

Přítomni:  

• RNDr. Jaroslava Bulvová 
• Mgr. Radek Musil 
• Ing. Ivana Krejčová 

Host:  

• Mgr. Tomáš Chytka 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Volba předsedy školské rady 

3. Volba místopředsedy školské rady 

4. Určení zapisovatele z jednání školské rady 

5. Seznámení nových členů s jednacím řádem 

6. Různé a závěr 

 

1. Zahájení 
Zasedání školské rady svolal a jednání zahájil ředitel základní školy Mgr. Tomáš Chytka. 
Seznámil členy školské rady s právy, povinnostmi a činností školské rady, vyplývajícími ze 
zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon).  

2. Volba předsedy školské rady 
Předsedou školské rady při Základní škole T. G. Masaryka byla jednohlasně zvolena RNDr. 
Jaroslava Bulvová.  

3. Volba místopředsedy školské rady 
Místopředsedou školské rady při Základní škole T. G. Masaryka byl jednohlasně zvolen Mgr. 
Radek Musil.  

4. Určení zapisovatele 
O jednotlivých jednáních školské rady bude pořizován zápis a zapisovatelem byla určena 
Ing. Ivana Krejčová.  

5. Seznámení nových členů s jednacím řádem 
Noví členové školské rady byli seznámeni s jednacím řádem školské rady.  

6. Informace ředitele školy 
• o průběhu zápisu dětí do prvních tříd 

- zápis proběhne ve škole 10. 4. 2018  
• informace o průběhu „Španělského dne“ 

- 21. 2. 2018 proběhl v základní škole ve spolupráci se Školní jídelnou Ivančice 
„Den španělské kuchyně“ za přítomnosti obchodního rady Španělského 
velvyslanectví pana Fermína Lópeze 

•   Informace o výjimce z počtu žáků na třídu pro 5. ročníky pro školní rok 2018/2019 
- Protože bude v nadcházejícím školním roce větší počet žáků, kteří přijdou 

z okolních obcí do základní školy do 5. ročníku, bude nutné požádat 
zřizovatele o navýšení počtu žáků v pátých třídách. 

 
7. Různé a závěr 

Příští zasedání školské rady se bude konat v měsíci červnu. Poté předsedkyně školské 
rady jednání ukončila.  

 

 

Zapsala: Ing. Ivana Krejčová 

 

 

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

   RNDr. Jaroslava Bulvová                 Mgr. Radek Musil 


