Zápis Školská rada ZŠ Bystrovany – 11. 12. 2017

Přítomní členové rady: Michaela Sklenářová, Martina Čápová, Antonín Bryks, Vlastimil
Kramář, Martina Mareništiaková, Kamila Myšíková.

1. Složení školské rady k 11. 12. 2017 (funkční období je 3 roky):
Předseda:
Místopř.:
Členové:

Mgr. Vlastimil Kramář (člen rady od X. 2017, zástupce za obec)
v.kramar@seznam.cz, 724 483 600
Mgr. Michaela Sklenářová (II. 2015, zástupce za ZŠ)
sklenarova.zsbystrovany@seznam.cz, 774 852 061
Mgr. Martina Čápová (III. 2017, zástupce za ZŠ)
martina.sekacova@seznam.cz, 775 287 219
PhDr. Antonín Bryks (X. 2017, zástupce za obec)
abryk@volny.cz, 604 115 995
Martina Mareništiaková (XI. 2017, zástupce za rodiče)
martinka.marenstiakova@seznam.cz, 774 361 399
Bc. Kamila Myšíková (XI. 2017, zástupce za rodiče)
kamila.mysikova@email.cz, 603 837 038

2. Volba předsedy ŠR. Předsedou byl přítomnými členy rady zvolen Mgr. Vlastimil
Kramář, místopředsedkyní zůstává Mgr. Michaela Sklenářová.
3. Jednací řád. Rada schválila jednací řád s platností od 12. 12. 2017. Bude archivován
společně s tímto dokumentem.
4. Kontaktní e-mailová adresa. Pro potřeby komunikace směrem k radě bude zřízena a
na stránkách školy uveřejněna adresa rada.zsbystrovany@atlas.cz. Přístupové heslo
bude sděleno všem členům rady.
5. Školní řád ZŠ Bystrovany pro školní rok 2017/18. Rada žádá formou zápisu
ředitelku školy o poskytnutí aktualizovaného školního řádu k projednání a možnému
připomínkování – forma předání v tištěné (místopředseda rady) a elektronické
(předseda rady) formě. Předseda zajistí distribuci všem členům rady. Výsledek bude
prodiskutován a oznámen na příštím zasedání rady.

6. Provozní záležitosti. Rada zaznamenala výtky směrem k vytápění školy v zimním
období. Údajně je ve škole zejména v ranních hodinách a po víkendech zima, děti
dokonce seděli ve třídách v bundách. Na tuto situaci bude upozorněna formou zápisu
ředitelka školy. V případě potřeby (zásah odborného technika) budou podniknuty
další kroky a nabídnuta pomoc při dalším řešení. Rada bude situaci monitorovat.

7. Jarní veselice 2018. Projednání možného konání akce – možné termíny 6. 4. a 13. 4.,
sál byl zajištěn, zjistí se možnosti kapely a diskutována bude také administrativní
zátěž celé akce (EET) a personální zajištění. Rozhodnutí o konání se předpokládá na
příštím zasedání rady.
8. Předběžný termín příští schůze ŠR: leden 2018.
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