
ZÁPIS   

z 12. schůze Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Jindřichov, okres Bruntál,  

konané dne 2. června 2020 v 15:00 hod. (místnost č. 203, 1. patro)  
  

Přítomni:        

Předsedkyně školské rady:   

  
  Taťána Sochová  

Členové školské rady:              Mgr. Et Ing. Petr Kubisz  

   Mgr. BcA. Kateřina  

Lozertová  

   Eva Matušková  

   Daniel Iljaševič  

   Pavel Rejda  

   Monika Robenková  

   Jaroslava Mertová  

  

              

Hosté:          Mgr. Zlata Steuerová, MBA, ředitelka ZŠ a MŠ jindřichov 

                                          Martin Korduliak, starosta Jindřichova 

  
  

Omluveni:          ----------------------  

   

Program:     

1. Uvítání členů školské rady  

2. Zvolení předsedy školské rady  

3. Seznámení s činností školské rady  

4. Náměty a připomínky, ostatní  

  

1.) Uvítání členů ŠR - Paní ředitelka zahájila jednání a přivítala všechny přítomné, p. 

Lozertovou požádala, aby pořídila z jednání zápis, seznámila všechny přítomné s akčním 

plánem 2018 – 2020 + strategickým plánem koncepce rozvoje školy 2018 – 2023, předala 

slovo členům ŠR a dále se jednání neúčastnila.   

  

2.) Zvolení předsedy ŠR – za nového předsedu/předsedkyni ŠR byla jednomyslně bez připomínek 

zvolena paní Taťána Sochová. S volbou funkce bylo vyčkáno do 15:44 (od této chvíle jsme byli 

přítomni všichni a mohlo se hlasovat). Prvotní slovo k volbě pronesl pan Iljaševič, dále 



pokračovala paní Matušková, která paní Sochové po volbě sdělila, ať se v průběhu 

následujících dnů přihlásí o potřebné materiály. Bylo připomenuto, že ŠR zasedá 2x ročně.  

  

3.) Seznámení s činností ŠR – bylo jednomyslně schváleno, že budeme pracovat v souladu se 

strategickým plánem do roku 2023. „Nepříjemné věci“ budeme řešit primárně na půdě 

školy, nebudeme je „ventilovat“ v ulicích. Činností ŠR je napomáhat činnosti a fungování 

školy jako takové. P. starosta otevírá k tématu rozpravu – vše bez připomínek. P. starosta 

se omlouvá a musí odejít (15:28) a popřál ŠR, aby dobře fungovala.  
  

Jednohlasně byl schválen termín dalšího zasedání ŠR ke dni 26. 8. 2020 (středa) v 16 hodin.  

  

4.) Náměty a připomínky, ostatní – Paní Sochová požádala, aby se schůze mohly konat ne od 

15:00, ale od 16:00 (důvodem je konec její pracovní doby na místní poště – v 15:00 to 

nestíhá).  

Jednomyslně schváleno.  

Bylo připomenuto, že paní ředitelka ani pan starosta nemusejí být na schůzích přítomni.  

  

16:12 – schůze ukončena, paní ředitelka byla s rozhodnutími ŠR následně seznámena.  

  

  

   

Mgr. BcA. Kateřina Lozertová                                                                   Taťána Sochová 

zapisovatelka                                                                                               předsedkyně  

  


