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Zpráva o činnosti Školské rady při ZŠ a MŠ Pustiměř, okres Vyškov, za rok 2018 

 

          Rok 2018 byl prvním rokem činnosti současné Školské rady při ZŠ a MŠ Pustiměř. Školská rada 

pracovala v tomto složení: 

- za ZŠ a MŠ Pustiměř: Mgr. Jiří Bubeník (předseda ŠR),  Mgr. Vlastimil Smékal (do konce kal. roku 2018) 

a Taťána Ambrosová (místopředsedkyně ŠR) 

- za obec Pustiměř:  Věra Pospíšilová(zapisovatelka), Petra Provazníková, Pavel Kostiha 

- za rodiče žáků: Eva Pospíšilová, Zuzana Moučková, Stanislav Musil 

 

          V kalendářním roce 2018 se školská rada sešla celkem 3 x na řádné členské schůzi, z toho první 

schůzka 8.3. 2018 byla jako ustavující – zde byly členové ŠR seznámeni s jednacím řádem (ten byl poté 

schválen), smyslem a posláním ŠR a následně bylo zvoleno vedení ŠR. 

 

         V uplynulém období schválila Školská rada: 

 - výroční zprávu ŽŠ a MŠ Pustiměř za rok 2017/2018 

- změnu ve Školním řádu – používání mobilních telefonů ve škole 

- změnu ve Školním vzdělávacím programu – obsah učiva matematiky na 1. stupni 

 

         Dále byly členové Školské rady seznámeni s dalšími aspekty činnosti školy a mohli se k nim 

vyjádřit: 

- připomínky rodičů z třídních schůzek (jaro i podzim) 

- nejdůležitější akce školy (pobyty, exkurze, kulturní a společenské akce, projekty, ….) 

- úspěchy žáků na olympiádách a soutěžích, výsledky testování, příprava žáků ke studiu na SŠ   

- sladění požadavků pedagogů na nákup pomůcek na začátku školního roku 

- pitný režim ve školní družině při pobytu na zahradě 

- množství interaktivních tabulí ve třídách 

- možnost čištění zubů v MŠ 

 

Členové školské rady jsou na schůzkách pravidelně informováni o nejdůležitějších aktivitách školy,           

o krátkodobých i dlouhodobých záměrech ve výchově a vzdělávání žáků.  

 

          Všem členům školské rady patří poděkování za vstřícnost, ochotu spolupracovat a poskytovat 

vedení školy zpětnou vazbu ze strany rodičovské i širší veřejnosti.    

 

  

28. června  2019                                                                       Mgr. Jiří Bubeník    

 


