
Zápis ze zasedání členů školské rady ze dne 31.8.2018 v budově ZŠ Morkovice v 14:00 hodin

Přítomni:
Eva Lejsalová 
Mgr. Jana Barnetová 
Monika Ševčíková 
ing. Radka Zdražilová
Erika Žourková
omluvena: Šárka Vojtušová – z pracovních důvodů

Host: Mgr. Jana Teriaki – ředitelka školy
          PhDr. Jakub Forýtek – zástupce ředitelky školy

Program:
1. Schválení programu jednání
2. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2017/2018
3. Projednání a schválení změn ve školním řádu
4. Projednání změn Školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání 
5. Personální změny a organizace školního roku 2018/2019
6. Závěr

Průběh jednání:
Předsedkyně Školské rady Mgr. Jana Barnetová přivítala členy školské rady a hosty,  paní ředitelku 
Janu Teriaki a zástupce ředitelky pro 2. stupeň pana Jakuba Forýtka. Omluvila paní Vojtušovou z 
jednání. 

1. Schválení programu jednání
Členové školské rady schválili program jednání jednomyslně bez připomínek.

2. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2017/2018
PhDr. Jakub Forýtek a paní ředitelka seznámili členy s obsahem a tvorbou výroční zprávy 
školy za školní rok 2017/2018. 
Členové školské rady schválili výroční zprávu  jednomyslně bez připomínek.

3. Projednání a schválení změn ve školním řádu
Paní ředitelka  informovali členy ŠR o změnách ve stávajícím školním řádu a zdůvodnila  
nutnost úpravy školního řádu. 
Členové školské rady schválili změny ve školním řádu jednomyslně bez připomínek.

4. Projednání změn Školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání
Členové školské rady se seznámili se změnami Školního vzdělávací programu pro 
základní vzdělávání Všestranná škola od 1.9.2018.
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5. Personální změny a organizace školního roku 2018/2019
Paní ředitelka informovala členy o nových pedagogických pracovnících a obsazenosti míst 
asistentů pedagoga. Seznámila členy s plánem akcí na školní rok 2018/2019 a se změnami 
oproti předcházejícím rokům. 

6. Závěr
Členové školské rady schválili výroční zprávu školy za školní rok 2017/2018  
jednomyslně bez připomínek.
Členové školské rady se seznámili se změnami Školního vzdělávací programu pro 
základní vzdělávání od 1.9.2018.
Členové školské rady schválili změny ve školním řádu od 1.9.2018 jednomyslně bez 
připomínek.

V Morkovicích, 31.8.2018 zapsala ing. Radka Zdražilová

schválila Mgr. Jana Barnetová


