
ZÁPIS 

z 11. schůze Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Jindřichov, okres Bruntál,  

konané dne 10. září 2019 v 15:00 hod. 

Přítomni:  

Předseda školské rady:  Mgr. Martin Mišan 

Členové školské rady:  Mgr. Alžběta Balvanová 

    Mgr. Hana Cilová 

    Mgr. Jana Zábranská 

Lucie Rejdová 

Zdeňka Kobínová 

    Jana Barvíková 

    Eva Matušková 

Hosté:     Mgr. Zlata Steuerová – ředitelka 

Omluveni:    Jana Schánělcová 

 

Program:   

1. Schválení změn školního řádu MŠ  

2. Schválení změn organizačního řádu ZŠ, organizační struktury školy  

3. Projednání a schválení Výroční zprávy ZŠ Jindřichov  

4. Schválení vnitřního řádu ŠD  

5. Schválení ŠVP ŠD  

6. Příprava voleb nové školské rady  

 

Předseda školské rady zahájil jednání a provedl kontrolu účasti. 

1) Schválení změn školního řádu MŠ: upraven provoz v MŠ, zpracován projekt na překrytí učitelů 
v MŠ. Vše předloženo, bez připomínek, jednohlasně schváleno. 

2) Schválení změn organizačního řádu ZŠ, organizační struktury školy: z důvodu přijetí nových 
zaměstnanců (rozpočtářka, správce sítě) došlo k úpravě organizačního řádu školy, oba nově 
přijatí jsou financováni ze státních peněz.  Vše předloženo, bez připomínek, jednohlasně 
schváleno. 

3) Projednání a schválení Výroční zprávy ZŠ Jindřichov: opravit menší chyby (překlepy). Bez 
připomínek, jednohlasně schváleno. 

4) Byl projednán a schválen vnitřní řád ŠD. 

5) Schválení ŠVP ŠD: dokument byl aktualizován, doplněn o číslo jednací 936/2019/ZS/St, byly 
upraveny podmínky pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, rozšířen o práci 
asistenta pedagoga, byla upravena doba provozu ŠD. Vše předloženo, bez připomínek, 
jednohlasně schváleno. 

6) Příprava voleb nové školské rady: připravit kandidátky do konce října 2019, oslovit také rodiče 
dětí v MŠ, samotné volby proběhnou v lednu 2020. 



7) Ostatní:  

 termín další schůze je 12. 11. 2019 v 15:00 hod. – volby do ŠR, rozpočet školy. 

 zástupci z řad rodičů – ŘŠ přednesla návrh na spolupráci s rodiči. Z každého ročníku bude 
vybrán jeden rodič, který bude spolupracovat s vedením školy na společných schůzkách. 

 financování školy – plně vykryto z rozpočtu. Vedení školy nebude žádat o 
mimorozpočtové zdroje. 

 
 
 

Mgr. Jana Zábranská          Mgr. Martin Mišan 

   zapisovatel                    předseda

             


