Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
Krnovská 998/9
792 01 BRUNTÁL

Školská rada při Střední odborné škole, Bruntál, příspěvkové organizaci,
Krnovská 998/9
Zápis – 2. zasedání školské rady ve školním roce 2018/2019
dne 13. 3. 2019
Přítomni:

Bc. Radim Mádr – předseda školské rady
Ing. Jozef Hmurčík-Solár
p. Aleš Blecha
Mgr. Jana Košická
p. Kamil Krmášek
p. Pavlína Mádrová

host:

Mgr. Michal Durec, DiS. – ředitel školy

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Informace o dovolbě člena školské rady
Volba předsedy školské rady
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace k 31. 12. 2018
Diskuse
Závěr

Průběh zasedání:
Ad 1) Předseda školské rady přivítal přítomné, představil členům ředitele školy, představil program
zasedání a nechal o programu hlasovat – program byl jednomyslně schválen.
Ad 2) Předseda ŠR seznámil přítomné se skutečností, že k 31. 12. 2018 musel v souvislosti se svým
jmenováním statutárním zástupcem ředitele školy rezignovat na předsedu ŠR. V souvislosti s tím
proběhly dne 28. 1. 2019 doplňovací volby do ŠR z řad zástupců pedagogických pracovníků. Bylo
rozdáno proti podpisu na prezenční listině celkem 45 hlasovacích lístků, na kterých byli uvedeni dle
abecedního pořadí ing. Klára Ella Grulichová a ing. Jozef Hmurčík-Solár. Dle zápisu volební komise
byl jeden lístek neplatný, pro ing. Grulichovou bylo 11 hlasů a pro ing. Hmurčíka-Solára celkem 33
hlasů. Členem školské rady z řad pedagogických pracovníků byl zvolen Ing. Jozef Hmurčík-Solár.
Ad 3) Na předsedu školské rady byl navržen Ing. Jozef Hmurčík-Solár. V následném hlasování byl
4 hlasy PRO zvolen, jeden se zdržel hlasování.
Ad 4) Ředitel školy seznámil členy školské rady se Zprávou o činnosti příspěvkové organizace k
31. 2. 2018, ta byla členům v předstihu zaslána elektronicky. Následně ředitel odpověděl na dotazy
členů školské rady.
Ad 5) V následné diskusi ředitel odpověděl na dotazy členů školské rady, především z oblasti předpokladu počtu žáků v následujícím školním roce.
Ad 6) Závěr
Zapsal: Bc. Radim Mádr
V Bruntále dne 14. 3. 2019

www.sosbruntal.cz

Bankovní spojení: č. ú. 14337771/0100

IČ: 13643479

ID: rgsfdpq

