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ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY dne 3.6.2019

Přítomni: Ing. Radka Lichtenbergová, Mgr. Ivana Lhotáková, Ing. Jan Mareš, Ing. Marek Malý, Mgr. 
Martin Řehůřek, 

Omluveni: Mgr. Ivana Šlampová 

Hosté:  Mgr. Radmila Zítková - ředitelka školy

       Program jednání školské rady:

1. Projednání stížnosti rodičů na výběrového řízení na post  ředitele/ředitelky školy
2. Průběh renovací ve škole
3. Změna školního řádu
4. Diskuse, různé

    

 Stručný průběh jednání: 

 Předsedkyně školské rady Mgr. Ivana Lhotáková seznámila členy školské rady se stížností
rodičů, týkající se výběrového řízení na post  ředitele/ředitelky školy. Rodiče v ní chtějí 
vědět, zda je pravda, že se do výběrového řízení hlásí i bývalý zaměstnanec školy, který 
měl být v minulosti prošetřován Policií ČR pro jeho nevhodné chování k tehdejším 
žákyním školy.

 Renovace učeben cizích jazyků a fyziky, další plánovaný průběh stavebních prací.
 Návrh na změnu školního řádu, týkající se nošení a používání mobilních telefonů.
 Diskuse, různé.
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Usnesení školské rady:

 V mezičase mezi svoláním školské rady a jejím setkáním, byla členům konkurzní komise doručena 
zpráva tajemnice Ing. V. Bociánové, ve které se bývalý zaměstnanec školy vzdává své kandidatury na 
post ředitele školy.  Školská rada tímto vidí bezpředmětné zasílat stížnost rodičů konkursní komisi a 
zřizovateli školy.

 P. ředitelka seznámila školskou radu s postupem renovací ve škole a plánovanými opravami v průběhu 
letních prázdnin.

 Školská rada byla seznámena s dvěma podanými projekty na oplocení školního hřiště a přístřešek pro 
dojíždějící děti, projekty podal  Ing. Marek Malý.

 Školská rada projednala kyberšikanu vůči pedagogům školy a návrh na změnu školního řádu.
 Školská rada schválila úpravu školního řádu - Úplný zákaz používání mobilních telefonů ve škole.
 Školská rada se na svém zasedání rozloučila se současnou p. ředitelkou.

Zapsala předsedkyně školské rady Mgr. Ivana Lhotáková

V Chomutově  3.6.2019


