
USNESENÍ 
ze zasedání školské rady konané dne 10.11.2010 

 

Školská rada zřízená při Základní škole Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, 
příspěvková organizace na svém zasedání konaném dne 10.11.2010: 
 

1. projednala 
 

� zprávu ředitele školy o činnosti školy od posledního zasedání školské rady 
� zprávu ředitele školy o průběžném plnění koncepčních záměrů školy na období 2008 až 2011 a 

o zabezpečení školního roku 2009/2010 
� informaci ředitele o realizaci projektu „Zateplení budovy ZŠ Komenského“ 
� vlastní hodnocení školy za š.r.2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 
� změny ve složení školské rady 
� podněty členů školské rady 
 
2. bere na vědomí 
 

� zprávu ředitele školy o činnosti školy od posledního zasedání školské rady 
� zprávu ředitele školy o průběžném plnění koncepčních záměrů školy na období 2008 až 2011 a 

o zabezpečení školního roku 2009/2010 
� informace ředitele o realizaci projektu „Zateplení budovy ZŠ Komenského“ 
� vlastní hodnocení školy za š.r.2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 
� změny ve složení školské rady  - vzdání se funkce člena ŠR p.Růženy Šlancarové a 

ing.Vladimíra Turzáka, který se současně vzdal funkce předsedy ŠR 
 
3. schvaluje 

 

� do funkce předsedy školské rady Radima Nemeškala a to 8 hlasy z devíti přítomných členů 
školské rady 

 
4. doporučuje a ukládá 
 

� řediteli školy i nadále průběžně vyhodnocovat koncepční záměry školy na období 2008 až 2011 
� řediteli školy i nadále úzce spolupracovat se zřizovatelem (Město Hustopeče) při realizaci 

zateplení všech budov areálu školy  a obracet se na členy ŠR jmenované zřizovatelem, aby tito 
podporovali spoluúčast zřizovatele při realizaci  

� řediteli školy požádat zřizovatele (Město Hustopeče) o potvrzení členů ŠR, jmenovaných 
zřizovatelem (Městem Hustopeče) po volbách do zastupitelstva Města Hustopeče a po 
ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva konaného dne 9.11.2010 a člena ŠR, který 
bude nově zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků. Současně požádat o jmenování nového 
člena ŠR místo ing.Vladimíra Turzáka, který se písemně dne 10.1.2010 vzdal funkce člena ŠR 
a současně se vzdal funkce předsedy ŠR z důvodu ukončení svého mandátu člena zastupitelstva 
Města Hustopeče  

� řediteli školy zajistit předčasné volby člena ŠR v Radě Unie rodičů místo p.Růženy Šlancarové, 
která se dne 10.11.2010 písemně vzdala do rukou předsedy ŠR funkce člena ŠR z důvodu, že 
její dítě již školu nenavštěvuje   

 


