
Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Moravská Třebová, Palackého 1351 

 

Datum konání: 11.10.2011 

Přítomni:   předseda ŠR   Tomáš Přidal 

       členové ŠR: 

    

                  Paed Dr. Hana Horská 

       JUDR. Miloš Izák 

       Bc. Ivana Klečová 

       Mgr. Alena Přidalová 

       Mgr.Květa Štefková 

       Ivana Radimecká 

       Dana Kloudová 

 

Omluveni: Mgr. Lenka Čápová 

 

Hosté:        Mgr. Petr Vágner, ředitel školy 

 

Program navržený předsedou ŠR a schválený členy ŠR: 

 

 

1.  Kontrola plnění usnesení ze schůze ŠR, konané 20.12.2010 

     Předsedovi ŠR byl dán pouze jeden  podnět z řad zákonných zástupců žáků  na svolání 

     další schůze ŠR ve školním roce  2010-2011. Rodiče žáků bývalé 3.A se dotazovali na  

     důvod změny třídní učitelky v dalším školním roce. Ředitel školy toto předsedovi ŠR 

     zdůvodnil a následně to bylo vysvětleno i rodičům. 

     Další schůze ŠR byla svolána předsedou ŠR Tomášem Přidalem na 11.10.2011 z důvodu 

     předložení zprávy o činnosti školy a předložení dlouhodobé strategie školy ředitelem  

     školy Mgr. Petrem Vágnerem. 

2.  Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 

     Ředitel  školy předložil členům ŠR ke schválení Výroční zprávu o činnosti školy za 

     období  předcházejícího školního roku.  

     Odpověděl na dotazy, které se týkaly obsahu zprávy. Členy ŠR byl vznesen požadavek,  

     aby byla ve výroční zprávě uváděna jména žáků, kteří se umístili v okresních, krajských a  

     vyšších sportovních i jiných soutěžích na 1.-3. místě. 

3.  Dlouhodobá strategie školy 

     Členové ŠR se seznámili s dlouhodobou strategií školy ( koncepce až do roku 2015 ),  

     kterou předkládá ředitel školy Mgr. Petr Vágner. Strategie je po provedené analýze  

     zaměřena především na stálé zlepšování klimatu školy  ( vztahy -  žáci, učitelé, rodiče ) 

     K tomuto bodu bylo diskutováno a ředitel školy strategii ještě podrobněji členům ŠR 

     vysvětlil. Škola by chtěla  na základě přátelské komunikace a  profesionality  postupně  

     docílit  co nejlepších vztahů mezi žáky, pedagogy  a rodiči. 

 

4.  Příprava voleb do Školské rady  při ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 

     Protože 20. ledna 2012 uplyne tříleté volební období stávající ŠR, byl ředitel školy 

     v souladu s volebním řádem zřizovatelem školy vyzván, aby zajistil řádné uskutečnění 

     voleb do školské rady. 

     Na základě této výzvy ředitel školy vydal organizační řád k uskutečnění voleb ( viz  

     příloha tohoto zápisu: Zajištění voleb členů školské rady. 

 



5.   Usnesení: 

 ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti Základní školy, Moravská Třebová,  

      Palackého 1351 za školní rok 2010-2011 

 Současná školská rada bude v činnosti až do skončení volebního období  

      ( do 20.1.2012 ) 

 Ředitel školy zajistí řádný průběh voleb do školské rady 

 

Zápis z jednání školské rady byl schválen všemi přítomnými členy školské rady. 

 

  

 

               Zapsala Mgr. Alena Přidalová 


