
Školská rada při ZŠ Krucemburk 
 

Zápis č. 4/2009/3 ze zasedání ŠR dne 25. 8. 2009 
 

Přítomni : Mgr. Bencová, Mgr. Baumgärtnerová, pí Slanařová, Ing. Kohl,   

                 Ing. Kasal, pí Pečenková, pí Legátová, pí Říhová 

                  

Host : Mgr. Šikl, pí Cisáriková 

Omluven: Ing. Pleskač  

 

Program : 

1. Zahájení, schválení programu, ověřovatele zápisu 

2. Doplňovací volby do ŠR 

3. Školní a klasifikační řád - schválení 

4. Školní rok 2009/2010 

5. Pitný režim ve šk. roce 2009/2010 

6. Poděkování pí Legátové a přivítání pí Cisárikové 

7. Volba nového předsedy ŠR 

8. Diskuze, závěr 

 

Ad1) 

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatele zápisu 

Mgr. Baumärtnerová přivítala členy ŠR, ředitele školy Mgr. Šikla a pí Cisárikovou a zahájila 

jednání v 15:30 h.  

Školská rada schválila program jednání školské rady. 

Schválilo: 8 členů   

Byl zvolen ověřovatel zápisu Mgr. A. Bencová   

- schválilo 8 členů 

 

Ad2) 

Doplňovací volby do ŠR  

Pí Slanařová seznámila ostatní členy s průběhem a výsledkem doplňovacích voleb na 

uvolněné místo po pí Legátové, jejíž dcera odchází na víceleté gymnázium. Bylo odevzdáno 

10 platných volebních lístků a zákonnými zástupci byla zvolena do ŠR pí Cisáriková 

Štěpánka. 

 

Ad3) 

Školní a klasifikační řád  

Mgr. Baumgärtnerová seznámila ostatní se zněním a úpravami školního a klasifikačního řádu 

pro školní rok 2009/2010.  

– oba dokumenty byly schváleny 8 hlasy 

 

Ad4) 

Školní rok 2009/2010 

Mgr. Baumgärtnerová a Mgr. Šikl seznámili přítomné s organizací školního roku 2009/2010, 

s plánovanými akcemi a s personálním zajištěním školy.  

 

Ad5) 

Pitný režim ve šk. roce 2009/2010 

Mgr. Šikl oznámil, že organizace, které nám zajišťovaly vodu do pitných boxů již v  tomto 

nemohou pokračovat. Školská rada se usnesla, že pitné vody je ve škole dostatek, a proto je 

nehospodárné kupovat vodu do boxů. Dále konstatovala, že každý žák má možnost donést si 

pití z domu. Na základě diskuze se  usnesla na zrušení pitných boxů.  



 

 

Ad6) 

Poděkování pí Legátové a přivítání pí Cisárikové 

Mgr. Šikl poděkoval paní Legátové za dosavadní činnost ve ŠR a společně jsme přivítali pí 

Cisárikovou jako novou členku rady za zákonné zástupce. 

  

Ad7) 

Volba nového předsedy ŠR 

Novým předsedou školské rady byla jednomyslně zvolena pí Cisáriková. 

- schválilo 8 členů 

 

Ad8) 

Diskuze, závěr 

Další schůzka k projednání a schválení výroční zprávy proběhne v průběhu měsíce září. 

 

 

Usnesení č. 3/2009/2 

ze zasedání ŠR ZŠ Krucemburk konaného dne 25. 8. 2009 
 

 

ŠR schvaluje: 

 

1. Program 3. zasedání ŠR ZŠ Krucemburk  

      Volbu ověřovatele: Mgr. Alena Bencová 

3. Školní řád 2009/2010 

      Klasifikační řád 2009/2010 

5. Zrušení pitných boxů 

7. Volbu předsedy ŠR 

 

ŠR bere na vědomí: 

 

2.   Výsledky doplňovacích voleb 

4.   Zprávu o organizaci a plánech školního roku 2009/2010 

6. Poděkování pí Legátové a přivítání pí Cisárikové 

 

ŠR ukládá: 

 

     8. Uspořádání další schůzky v září 2009  

 

 

Usnesení schválilo 8 členů Školské rady Základní školy Krucemburk. 

 

 

 Miroslava Slanařová     Pavlína Legátová     

                 zapisovatel            předseda 

 

 

 

                        Ověřila: Mgr. Alena Bencová  

V Krucemburku 2. 9. 2009  

 

Zápis má vč. usnesení 2 strany + 1 přílohu – Prezenční listinu 

Originál zápisu s podpisy je uložen u předsedkyně ŠR, 1 kopie u ŘŠ a 1 kopie u zřizovatele. 


