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Informace z jednání školské rady ze dne 17. 10. 2018 

 
 

 

Přítomni: E. Hlavica, M. Ševčík, L. Denk, M. Krupová, M. Dřímalová, P. Baričiaková, P. 

Stefan, V. Masopustová, P. Kotrady 

 

Host: H. Mikušek, E. Štefková 

 

 

Program: 

1. Zahájení  

2. Povinnosti ŠR v souvislosti s GDPR 

3. Volba předsedy a místopředsedy ŠR 

4. Výroční zpráva školy za školní rok 2017/2018 

5. Různé 

6. Závěr 

 

Ad1) 

Ředitel školy přivítal přítomné členy nově zvolené školské rady, zvláště nové členy, paní 

Dřímalovou, paní Baričiakovou a paní Masopustovou. Připomněl, že nová školská rada bude 

mít po dohodě se zřizovatelem jen 9 členů: tři zástupci zvoleni za rodiče, tři jmenováni 

zřizovatelem a tři zvoleni za pedagogický sbor.  

Ad2) 

Všichni členové školské rady si vyslechli seznam povinností vyplývající z výkonu funkce 

člena ŠR a následně podepsali Prohlášení o povinnostech v souvislosti s ochranou osobních 

údajů (GDPR).  

Ad3) 

Ředitel školy vyzval všechny přítomné členy ŠR k volbě předsedy a místopředsedy. Volba 

proběhla zakroužkováním jmen na připravených seznamech. 

Hlasy byly ihned sečteny s výsledkem: M. Krupová - 6 hlasů, stává se předsedkyní ŠR a L. 

Denk - 3 hlasy, stává se místopředsedou ŠR.  

Ad4) 

Ředitel školy seznámil přítomné s výroční zprávou školy; verze v tištěné podobě byla 

k dispozici k nahlédnutí, verze v elektronické podobě byla promítána s komentářem ředitele 

na interaktivní tabuli. Poté byla Výroční zpráva školy za školní rok 2017/2018 schválena 

hlasováním všech přítomných členů nové školské rady.  

Ad5) 

Eliška Štefková jako host vystoupila s informacemi o zahájení provozu a činnosti farní dětské 

skupiny Rybičky, která od 3. 9. 2018 funguje v naší farnosti.  

L. Denk seznámil školskou radu s povolební situací na Městě a v zastupitelstvu. Ohledně 

jednání na KÚ v souvislosti s budovou stavebního učiliště zatím není žádný posun.  

H. Mikušek seznámil školskou radu s událostmi ve škole na začátku školního roku  
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M. Dřímalová informovala o možnosti pomoci rodinám v různých složitých situací přes 

SASanky.  

Ad5) Na závěr ředitel poděkoval všem za účast a popřál členům ŠR hodně Božího požehnání 

v osobním i pracovním životě. 

 

Magda Krupová 

 

Ve Valašském Meziříčí 17. 10. 2018 
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