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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY 

při Základní škole Mánesova Otrokovice, příspěvkové organizaci 

za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

 

     Školská rada při ZŠ Mánesova Otrokovice byla zřízena ke dni 1. 9. 2005 usnesením Rady 

města Otrokovice č. 182/04/05 dne 4. 4. 2005. Školská rada má šest členů, kdy dva členové 

jsou voleni z řad rodičů, další dva z řad pedagogů a poslední dvojici tvoří vybraní zástupci 

města Otrokovice. 

Ve funkčním období 2014 - 2017 pracovala školská rada v tomto složení: 

• předseda: Bc. Šárka Havlíková  

• místopředseda: Jiří Holub  

• tajemnice: Mgr. Drahomíra Šnajdarová  

• členové: Pavlína Mazáčová, Libuše Škrabolová, Mgr. Stanislav Šindler  

 

V červnu 2017 proběhly volby do školské rady a v dalším volebním období 2017 – 2020 bude 

pracovat školská rada ve složení: 

• předseda: Pavlína Mazáčová 

• místopředseda: Jiří Holub  

• tajemnice: Mgr. Drahomíra Šnajdarová  

• členové: Jana Pompová, Bc. Eva Pšenčíková, Mgr. Stanislav Šindler 

 

Ve výše uvedeném období se uskutečnila dvě zasedání školské rady, a to ve dnech 30. 5. 2017 

a 30. 8. 2017. 

30. 5. 2017 – projednání rozpočtu na přímé vzdělávací neinvestiční výdaje na rok 2017; 

projednání rozpočtu na provozní výdaje na rok 2017; projednání výroční zprávy za rok 2016; 

seznámení s plánem investic na rok 2017; zvolení pana Jiřího Holuba k účasti na konkurzu 

pro volbu ředitele ZŠ Mánesova za školskou radu. 
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30. 8. 2017 – informace ohledně úprav ŠVP v souvislosti se změnou RVP k 1. 9. 2017; 

úprava školního řádu a vnitřního řádu ŠD v souvislosti s novelou školského zákona platnou 

od 1. 9. 2017. 

Ustavující schůze nové školské rady se uskutečnila 5. 10. 2017 – volby do školské rady 

výroční zpráva o činnosti školy, návrh rozpočtu na školní rok 2017/2018.  

 

 

V Otrokovicích dne 29. 1. 2018                                          Pavlína Mazáčová, předseda ŠR      


