Hodnocení činnosti školské rady ve školním roce 2017/2018

Školská rada při Základní a Mateřské škole Prameny, Karviná, příspěvková organizace, byla zřízena ke
dni 1. 9. 2009. Má tři členy. Na základě usnesení Rady města Karviné č. 1056 ze dne 18. 10. 2011 byl
jmenován zřizovatelem ke dni 1. 11. 2011 členem školské rady pan Mgr. Roman Hamrus pro funkční
období 2011 – 2014. Dne 8. 10. 2014 jmenovala rada města Karviné s účinností od 1. 11. 2014 na
funkční období let 2014-2017 členem školské rady Ing. Miroslava Hajdušíka. Dne 18. 10. 2017
jmenovala rada města Karviné s účinností od 1. 11. 2017 na funkční období let 2017-2020 členem
školské rady Ing. Miroslava Hajdušíka. Dále byla ve volbách dne 4. 9. 2012 pedagogickými pracovníky
do školské rady zvolena paní Mgr. Renáta Helešicová a dne 21. 9. 2012 rodiči žáků paní Lenka
Orságová. Obě pro funkční období 2012-2015. V září 2015 proběhly nové volby do školské rady, kde
dne 1. 9. 2015 byla zvolena za pedagogické pracovníky paní Mgr. Adriana Stračánková a dne 8. 9.
2015 rodiči žáků paní Lenka Orságová. Obě pro funkční období 2015 – 2018.

Ve školním roce 2017/2018 se školská rada sešla k jednání jedenkrát, jednání proběhlo za účasti
statutární zástupkyně ředitelky školy paní Mgr. Pavly Petkové. Zápis z jednání školské rady je
zveřejněn na internetových stránkách školy.

Na jednání dne 31.8. 2017 statutární zástupkyně ředitelky školy informovala přítomné o vzdělávacích
programech - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Prameny a Školní vzdělávací
program pro mateřské vzdělávání - Cestička do školy. Dále byli členové rady seznámeni s Výroční
zprávou školy pro školní rok 2016/2017, Plánem práce na školní rok 2017/2018, Rozbory a výsledky
hospodaření za rok 2016, Návrhem rozpočtu školy na rok 2017, Vyhodnocením činnosti školské rady
za školní rok 2016/2017 a dalšími projekty,do kterých je škola zapojena.

Termín dalšího jednání rady školy byl stanoven na srpen 2018.

