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Školská rada při Odborném učilišti a Základní škole, Křenovice  
 

Jednání školské rady č. 1/2018 
ze dne 15.06.2018 

 
 
Přítomni: členové ŠR:  Magda Pelikánová 

Bohumila Charvátová 
Jaroslav Lejnar 

ostatní:  Mgr. Josef Plesník, ředitel školy  
 
Program:  

1. Zahájení.  
2. Přijetí jednacího řádu ŠR  
3. Volba předsedy ŠR  
4. Projednání předložených dokumentů 
5. Návrhy a připomínky  

 
 
1. Zahájení  

Jednání ŠR zahájil ředitel školy Josef Plesník a představil jednotlivé členy ŠR.  

Seznam členů školské rady:  
Zástupce zřizovatele:     Jaroslav Lejnar 
Zástupce zletilých žáků a z.z. nezletilých žáků: Bohumila Charvátová 
Zástupce pedagogických pracovníků:   Magda Pelikánová 
 
2. Přijetí jednacího řádu  

Členové školské rady schválili návrh jednacího řádu a přijali toto usnesení:  

Usnesení č. 1.1/2018 
Školská rada schválila jednací řád rady č.j. OUKR/747/2018 s účinností ode dne 16.06.2018 
(pro hlasovali 3 členové)  
 
3. Volba předsedy 

Všemi členy ŠR byla na předsedu ŠR navržena p. Magda Pelikánová a bylo přijato toto usne-
sení:  

Usnesení č. 1.2/2018 
Školská rada zvolila předsedou rady p. Magdu Pelikánovou (pro hlasovali 3 členové)  
 
4. Projednávání předložených dokumentů 

4.1. Rozbory hospodaření za rok 2017 
Členové školské rady se seznámili s rozbory hospodaření za rok 2017 a přijali toto usnesení: 

Usnesení č. 1.3/2018 
Školská rada projednala rozbory hospodaření za rok 2017 

4.2. Hodnocení činnosti školy 2015 – 2017 
Členové školské rady se seznámili s hodnocením činnosti školy za období 2015 – 2017 a přijali 
toto usnesení: 

Usnesení č. 1.4/2018 
Školská rada se seznámila s hodnocením činnosti školy za období 2015 – 2017 

4.3. Plán rozvoje školy na období 2018 – 2020 
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Členové školské rady se seznámili s plánem rozvoje školy na období 2018 – 2020 a přijali toto 
usnesení: 

Usnesení č. 1.5/2018 
Školská rada se seznámila s plánem rozvoje školy na období 2018 – 2020 

4.4. Potvrzení ve funkci ředitele školy 2018 – 2024 
Členové školské rady byli informováni o potvrzení Mgr. Josefa Plesníka ve funkci ředitele školy 
s účinností od 1.8.2018 na další šestileté období a přijali toto usnesení: 

Usnesení č. 1.6/2018 
Školská rada přijala informaci o potvrzení Mgr. Josefa Plesníka ve funkci ředitele školy s účin-
ností od 1.8.2018 na další šestileté období. 

4.5. Vyhodnocení dotazníků k hodnocení školy 2017 
Členové školské rady se seznámili s vyhodnocením dotazníků zaměřených na hodnocení 
školy zpracovaných v roce 2017 (pedagogové OU, žáci OU, pedagogové ZŠ) a přijali toto 
usnesení: 

Usnesení č. 1.7/2018 
Školská rada se seznámila s vyhodnocením dotazníků zaměřených na hodnocení školy zpra-
covaných v roce 2017. 
 
5. Návrhy a připomínky  

Školská rada projednala:  

5.1. Informace ředitele školy – nejbližší investiční záměry školy: 

a) Zateplení administrativní budovy OU 

b) Sociální zařízení na školní zahradě OU 

c) Oprava sociálních zařízení na budově „L“ OU 

d) Dokončení opravy střechy na budově školy ZŠ 

e) Dokončení opravy podlah v učebnách a chodbě školy ZŠ 

f) Oprava stropů v místnostech ZŠ 

5.2. Dále ŠR projednala:  

a) ředitel školy se bude zúčastňovat zasedání školské rady na pozvání předsedy ŠR, 

b) dokumentace školské rady – originály bude podepisovat předseda školské rady a bu-
dou uloženy u p. Magdy Pelikánové 

c) usnesení a zápisy ze zasedání dostanou všichni členové ŠR a ředitel školy 

d) zveřejňování zápisů a usnesení školské rady na webových stránkách školy – zajistí 
ředitel školy 

e) na webových stránkách školy bude uveden seznam členů, zápisy a usnesení z jednání 
a případně další materiály  

f) datum a místo konání dalšího zasedání – dle potřeby v ředitelně školy  

5.3. Předseda ŠR navrhl program na příští zasedání školské rady:  

1. Zahájení  

2. Kontrola plnění úkolů  

3. Informace jednotlivých členů školské rady (případně i ředitele školy) 

4. Návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady  

5. Závěr  

 
 

Předseda ŠR:   ………………………………… 

 

Originál zápisu je uložen u p. Magdy Pelikánové. 
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USNESENÍ č. 1/2018 

z jednání školské rady OU a ZŠ Křenovice konaného dne 15.06.2018 

 

 
1.1/2018 
Školská rada schválila jednací řád školské rady č.j. OUKR/747/2018 s účinností ode 
dne 16.06.2018. 
 
1.2/2018 
Školská rada zvolila předsedou rady p. Magdu Pelikánovou. 
 
1.3/2018 
Školská rada projednala rozbory hospodaření za rok 2017. 
 
1.4/2015 
Školská rada se seznámila s hodnocením činnosti školy za období 2015 – 2017. 
 
1.5/2018 
Školská rada se seznámila s plánem rozvoje školy na období 2018 – 2020. 
 
1.6/2018 
Školská rada přijala informaci o potvrzení Mgr. Josefa Plesníka ve funkci ředitele školy 
s účinností od 1.8.2018 na další šestileté období. 
 
1.7/2018 
Školská rada se seznámila s vyhodnocením dotazníků zaměřených na hodnocení 
školy zpracovaných v roce 2017. 
 
 

 

 

 

 

Předseda ŠR:   ………………………………… 

 

 

 

 
 

 

Originál zápisu je uložen u p. Magdy Pelikánové. 

 


