Zápis ze zasedání školské rady GMK Bílovec dne 31. 10. 2018
Přítomni: Ing. Lenka Fojtíková, Ing Sylva Kováčíková, Mgr. Ivana Šlachtová, Mgr. Irena Šimečková, Ing.
Radim Černín, Michal Vavroš
Hosté: Mgr. Vít Schindler
Program: viz také příloha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a kontrola úkolů
Výroční pedagogická zpráva školy za školní rok 2017/2018
Informace ředitele školy o zahájení školního roku 2018/2019
Plán investic školy na rok 2019
Plán práce školské rady na školní rok 2018/2019
Organizační – diskuze
Usnesení

Program byl jednomyslně schválen.
Ad 1. Všechny úkoly v pořádku
Ad 2. Výroční zpráva školy byla všem členům školské rady s předstihem zaslána elektronicky na email.
Proběhla diskuze.
Ad 3. Informace o počtech žáků ve třídách, nových i odešlých vyučujících. Informace o dalších
propagačních akcích školy (DOD, GEMMA 2018, INFORMA 2018, Středoškolák, Vysokoškolák 2018
apod.), které vedou ke zviditelnění školy u veřejnosti.
Všem členům školské rady byla v srpnu zaslána úprava školního řádu. Školská rada úpravu schválila.
Ad 4. V plánu je: - oprava fasády školy (kritický stav fasády)
- oprava příjezdové komunikace ke škole
- řešení vlhkosti v suterénu školy
- oprava kuchyně školní jídelny
- plán investic se průběžně aktualizuje
- dokončena oprava podlahy v tělocvičně školy

Ad 5. Zasedání svolávat minimálně 14 dní před plánovaných termínem, další termín v květnu 2019
Ad 6.
a) Mgr. Irena Šimečková odstupuje z funkce ve školské radě k 1. 12. 2018 – důvod těhotenství.
Nutnost vyhlásit volby do školské rady.

b) Mgr. Vít Schindler končí ve funkci ředitele k datu 12. 11. 2018. Novým ředitelem bude opět Mgr.
Pavel Mrva. Školská rada poděkovala Mgr. Vítu Schindlerovi za příkladné vedení školy po dobu čtyř
let.
c) Informace o soutěži pro pedagogy – Ocenění o nejlepší kantory Moravskoslezského kraje.
Ad 7. Výroční zpráva byla jednomyslně schválena.

Vypracovala: Mgr. Ivana Šlachtová

Součástí zápisu jsou přílohy:
1. Program jednání
2. Prezenční listina

