Zápis z 1. zasedání nově zvolené Školské rady (dále jen ŠR) při ZŠ Davle šk. rok 2018/2019
Dne 28.1.2019 se konala první schůzka Školské rady při Základní škole v Davli.
Přítomni: Mgr. Jana Hrubá (ředitelka ZŠ Davle), Iveta Hessingová (jako bývalá předsedkyně ŠR předávající
dokumentaci), Mgr. Svatava Chrastilová a Ing. Tomáš Zunt jako zástupci za zřizovatele ZŠ Davle obec Davle, Ing.
Karel Vopička a Mgr. Kateřina Bílá jako zvolení zástupci za zákonné zástupce dětí (rodiče), Mgr. Hana Procházková a
Mgr. Pavla Charvátová jako zvolené zástupkyně za pedagogy ZŠ Davle
Program:
1. Seznámení nových členů s chodem ŠR
2. Volba předsedkyně a místopředsedkyně nové ŠR
3. Předání dosavadní dokumentace ŠR bývalou předsedkyní nové předsedkyni
4. Ples školy
5. Konzultační hodiny ŠR a termín následující schůze ŠR
6. Zápis do 1.tříd
1. Ředitelka školy Mgr. Jana Hrubá přivítala novou ŠR a seznámila jednotlivé její členy. Poté bývalá předsedkyně
ŠR paní Iveta Hessingová informovala o dosavadním chodu ŠR.
2. Ing. Tomášem Zuntem podán návrh na volbu předsedy - navržena Mgr. Kateřina Bílá. Hlasováno o návrhu.
Návrh přijat 5 hlasy z 6, jeden se zdržel hlasování. Novou předsedkyní ŠR na další funkční období tří let
zvolena Mgr. Kateřina Bílá.
3. Mgr. Svatavou Chrastilovou podán návrh na volbu místopředsedkyně – navržena Mgr. Pavla Charvátová.
Hlasováno o návrhu. Návrh přijat 5 hlasy z 6, jeden se zdržel hlasování. Novou místopředsedkyní ŠR na další
funkční období tří let zvolena Mgr. Pavla Charvátová.
4. Mgr. Svatava Chrastilová podala informace o 7.ples ZŠ Davle. Konat se bude 23.3.2019 od 20:00 v sále hotelu
V Pivovaře. Mgr. Svatava Chrastilová informovala přítomné o organizaci a přípravách plesu školy: možnost
zakoupení lístků na ples od 4.3.2019 v kanceláři školy, případní zájemci a sponzoři mohou darovat ceny do
tomboly (taktéž v kanceláři školy), zůstatek z výtěžku tomboly po úhradě nezbytných výdajů bude věnován na
nákup knih do nové školní knihovny, rezervace míst na ples v kanceláři školy u Mgr. Svatavy Chrastilové,
volné vstupenky bude možno zakoupit i v den konání akce na místě, po dobu konání plesu bude zajištěno taxi
pro odvoz návštěvníků.
5. První konzultační hodiny nové ŠR jsou stanoveny na 11.3.2019 v době od 16:00 do 17:00h. Další schůze ŠR
se bude konat ten samý den, tj. 11.3.2019 od 17:00h.
6. Ředitelka školy Mgr. Jana Hrubá informovala ŠR o konání zápisu do 1. tříd, který proběhne 16. 4. 2017 od
14:00 do 18.00 hodin. Členové školské rady a dobrovolníci z řad zákonných zástupců (rodičů) budou
nápomocni při organizaci.

Kontakty na členy nové ŠR:
předsedkyně Mgr. Kateřina Bílá: : home.bila@volny.cz,
místopředsedkyně ŠR Mgr. Pavla Charvátová: charvatova@zs-davle.cz,
další členové: Ing. Karel Vopička: karel.vopicka@gmail.com, Ing. Tomáš Zunt: tomaszunt1@gmail.com, Mgr.
Svatava Chrastilová: Svatava.chrastilova@seznam.cz, Mgr. Hana Procházková: prochazkova@zs-davle.cz
Zapsala: Pavla Charvátová, 28.1.2019

