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Zápis z jednání školské rady 30.8.2021

Přítomni:
Mgr. Martina Raiserová
Mgr. Irena Bušová
Lenka Voláková
Milan Krejčiřík

Na základě výsledků voleb do školské rady na období od 1.9.2021 do 31.8.2024 svolala ředitelka školy
jednání nově vzniklé školské rady.

Program:
Volba předsedy
Seznámení s dokumenty (viz příloha č.1)
Seznámení s vizí školy a s koncepcí školy
Seznámení s kombinovaným vzděláváním a změnou školního řádu
Seznámení s novým Školním vzdělávacím programem platným od 1.9.2021
Seznámení s ročním plánem školy
Diskuze - návrhy a náměty

Zápis

Školská rada zvolila předsedu, kterým se stal Milan Krejčiřík, zapisovatelkou byla zvolena Lenka
Voláková.

Školská rada se seznámila s vizí školy, dlouhodobou koncepcí a s ročním plánem školy.

Školská rada schválila školní řád a Školní vzdělávací program.

Diskuze:

Kombinované vzdělávání

Počet žáků na individuálním vzdělávání

Kroužky

Školní ples
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Školská rada
V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., zřídilo zastupitelstvo obce svým
rozhodnutím ze dne 16.12.2005 školskou radu.

- Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet
se na správě školy.

- Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů - 3 členové a
vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní
zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské
rady nemůže být ředitelka školy.

- Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými
zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky
školy.

- Funkční období členů školské rady je tři roky.
- Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda,

první zasedání školské rady svolává ředitelka školy. Ředitelka školy nebo jí pověřený
zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská
rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí
jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Školská rada:
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému

uskutečňování,
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
- schvaluje školní řád,
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření

a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
- podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní

správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
- Ředitelka školy je povinna umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména

k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne
ředitelka školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními
předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není
dotčeno.
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- O schválení dokumentů, k jejichž znění se má právo školská rada vyjadřovat (popř. je
schvalovat), rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelkou školy. Pokud
školská rada tento dokument neschválí, ředitelka školy předloží dokument k novému
projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument
schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty
uvedené v § 168 odstavci 1 písm. b) až d)zákona č.561/2004 Sb.,do 1 měsíce od jejich
předložení ředitelkou školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
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