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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLSKÉ RADY  

zřízené při Základní škole a Mateřské škole Buchlovice  
2013/2014 

 

 

 

ÚVOD 
 
Dle jednacího řádu školské rady, Článku 8, informuje školská rada nejméně jednou 
ročně zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a 
zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Děje se tak 
prostřednictvím webových stránek školy. 
 
 
ZPRÁVA 
 
Seznam členů školské rady k 31. 8. 2014:  
 
Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků: 

- Ing. Mgr. Dagmar Faltová 
- Ing. Michal Valenta 

 
Zástupci pedagogických pracovníků 

- Mgr. Alena Mikulíková 
- Bc. Vladimíra Janíková 

 
Zástupci zřizovatele 

- Mgr. Pavla Večeřová 
- neobsazen 

 
 

 
1.  V průběhu školního roku 2013/2014 proběhla dvě zasedání školské rady: 

- 22. října 2013 
- 2. června 2014 

 
2. Změna členů ŠR:   

Panu Petru Cilečkovi vypršelo tříleté funkční období ke 29. 3. 2014. Starosta 
městyse Buchlovice byl požádán dne 3. 6. 2014 o novou nominaci člena školské 
rady za zřizovatele školy. 

 
3. Školská rada vzala na vědomí Usnesení č. 7/11/2013 Zastupitelstva městyse 

Buchlovice, který schvaluje dodatek ke zřizovací listině právnické osoby Základní 
škola Buchlovice, kterým  mění její název na „Základní škola a Mateřská škola, 
Buchlovice“ s účinností od 1. 8. 2013. 
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4. Školská rada vzala na vědomí a schválila na zasedání dne 22. 10. 2014 Výroční 
zprávu o činnosti Základní školy Buchlovice za šk. rok 2012/2013 a projednala a 
schválila Školní řád základní školy a Školní řád mateřské školy Základní školy a 
Mateřské školy v Buchlovicích a projednala změny ve Školním vzdělávacím 
programu ZŠ a MŠ. 
 

5. Na zasedání dne 22. 10. 2013 školská rada přivítala novou paní ředitelku 
Mgr. Miroslavu Klímovou, která ji seznámila s koncepcí a plánovaným vedením 
školy během jejího funkčního období. 
 

6. Školská rada dále projednala řadu témat jako např. požadavky na rekonstrukci 
školních šaten, vybudování atria ve školním dvoře, personální obsazení v MŠ, 
požadavky na změnu systému obědnávání obědů po internetu, školní automat. 
školní sběr odpadů, vznik školního časopisu, omezení her na PC ve školní 
družině, zaměření na bezpečnost dětí na internetu, možnost využívání školního 
hřiště mimo vyučování, zapojení do projektů - zdravá výživa, recyklohraní, IT a 
nové technologie, živá zahrada – MŠ a další. 
 

7. Závěrečná zpráva školské rady byla projednána a schválena na zasedání dne 
4. 11. 2014. Bude předána správci IT a uveřejněna na webových  stránkách 
Základní školy a Mateřské školy Buchlovice. 
 

 
ZÁVĚR 
 
Školská rada řešila v průběhu školního roku podněty zákonných zástupců žáků, 
výroční zprávu školy, změny ve školním řádu a ŠVP, prezentaci a směřování 
základní i mateřské školy a prezentaci školské rady. Týmová práce je dobrá a 
spolupráce se současným vedením školy velmi pozitivní. Podněty jsou řešeny 
neprodleně s ohledem na jejich závažnost.  
 
 
 
 
 
Datum: 4. 11. 2014    Podpis:  Ing. Mgr. Dagmar Faltová 


