ZÁPIS č. 22
1. zasedání ŠKOLSKÉ RADY (2014-2015)
ze dne 7. 10. 2014
Účast:
Za zákonné zástupce nezl. žáků
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ, zapisovatelka
Za zřizovatele
Za zřizovatele
Host

Jana Nováková-Jablonková
Michal Bíman
Mgr. Štěpánka Tomanová
Mgr. Daniela Trojovská
nebyl zatím stanoven
nebyl zatím stanoven
Mgr. Bc. Pavla Jedličková

Program zasedání:
1) Přivítání nových členů Školské rady a seznámení s požadavky na Školskou radu
V úvodu zasedání Mgr. Bc. Pavla Jedličková přivítala členy školské rady a seznámila
je s úkoly pro rok 2014/2015.
Poté byli přítomní členové rady seznámeni se školským zákonem, který stanovuje
pravomoci školské rady (§ 167, § 168 - zákon č.561/ 2004 Sb.).
2) Schválení Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2013/2014
Členové školské rady se s výroční zprávou seznámili
Výroční zprávu školská rada projednala a schválila
Výroční zpráva bude odeslána E-mailem na jednotlivé členy školské rady
3) Volba předsedy Školské rady 28. základní školy Plzeň, Rodinná 39, příspěvková
organizace
Předsedou školské rady byla zvolena Jana Nováková Jablonková.
4) Schválení Jednacího řádku Školské rady při 28. základní škole v Plzni.
Členové rady projednali a schválili Jednací řád školské rady (viz. Příloha č. 1)
Jednací řád bude E-mailem předán na členy školské rady
Členové školské rady také projednali systém vedoucí k informovanosti ŠR
o připomínkách ze strany rodičů. Byla dohodnuta aktualizace e-mailové adresy
(schránky) s distribučními právy na členy ŠR, která je k dispozici pro podněty vedené

z řad rodičů. Schránka bude aktualizována do 14 dnů od 1. zasedání nové školské rady
(bude řešeno přes SITMP správcem sítě).
Rodiče žáků 28. ZŠ budou přes školu On-line informováni o existenci a smyslu ŠR
5) Diskuse
Prodej pozemků:
Ze strany p. Zrzaveckého e-mailem 2. 9. 2014 potvrzena realizace prodeje (viz.
Příloha č. 2).
Ze strany starosty TJ Sokol Plzeň Letná L. Falouta byl potvrzen prodej po obdržení
oficiálního dopisu s vyčíslenou částkou. TJ Sokol svolá mimořádnou valnou hromadu,
kde by měl být prodej odsouhlasen členy TJ.
Paní J. Nováková a pan M. Bíman se pokusí ověřit skutečný stav prodeje pozemků a
budou informovat ostatní členy a vedení 28. ZŠ nejpozději na příští schůzce ŠR.
Rodiče vítáni:
ŠR připraví návrhy na zainteresování rodičů do činnosti školy, eventuálně založení
rodičovská instituce, způsobu předávání zpětné vazby rodičům / žákům.
Předání kritérií „Rodiče vítáni“ e-mailem na členy školské rady
Žákovský parlament:
Projekt „Žáci k vám učitelům“ - ŠR podpořila myšlenku zpětné vazby žáků vůči
učitelskému sboru, pracovníkům družiny a jídelny. Pokud se žákovský parlament
shodne na uskutečnění tohoto projektu, členové ŠR je podpoří v realizaci.
Členové školské rady navštíví a prodiskutují toto téma se členy žákovského
parlamentu – termín bude předem domluven

Usnesení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválila Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2013/2014
Zvolila předsedu školské rady
Projednala a schválila Jednací řád školské rady
Bude pokračovat v krocích podporujících realizaci odkupu pozemků
Podpoří aktivně projekt „Rodiče vítáni“
Aktivně podpoří aktivity Žákovského parlamentu

Příští schůzka ŠR:
Schůzka stanovena na 10. 11. 2014 v 16 hod místnost 18, přízemí budovy II. stupně

Zapsala: Mgr. Daniela Trojovská
V Plzni 7. 10. 2014

Příloha č. 1

Jednací řád školské rady
28. základní škola Plzeň
Příspěvková organizace
Rodinná 39
312 00 Plzeň
Článek 1
Zasedání školské rady
1. Zasedání školské rady svolává její předseda elektronicky nebo prostřednictvím
sekretariátu školy.
2. Pozvánku na zasedání obsahující místo, čas, program zasedání, případně další nutné
materiály, obdrží členové rady, ředitel školy, pokud je přizván na zasedání rady, a
přizvaní zástupci odborné veřejnosti zpravidla nejpozději 5 pracovních dnů předem.
3. Zasedání řídí a program stanovuje předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen
školské rady jako předsedající (popř. je možný použít jiný mechanismus určení
předsedajícího při nepřítomnosti předsedy). Vychází přitom z povinností uložených
školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků a
zletilých žáků a studentů, z podnětů a návrhů pedagogických pracovníků a z podnětů a
návrhů členů školské rady, ředitele nebo zřizovatele školy.
4. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.
5. Školská rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň 2/3 většina všech jejích
členů.
Článek 2
Závěry školské rady
1. Závěry ze zasedání formuluje předseda.
2. O závěrech se hlasuje, k jejich přijetí je třeba nadpoloviční většina přítomných členů
školské rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo při jeho
nepřítomnosti hlas předsedajícího. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel
školy nemají hlasovací právo.
3. O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně
informován ředitel školy.
Článek 3
Zápis ze školské rady
1. Z každého zasedání školské rady se pořizuje zápis, k němu se přikládá prezenční
listina.
2. Zápis podepisuje předseda nebo v jeho nepřítomnosti předsedající a zapisovatel.
3. Zápis se rozesílá všem členům školské rady.
4. Za vyhotovení a rozeslání zápisu zodpovídá zapisovatel Mgr. Daniela Trojovská.
5. Za uložení všech zápisů ze zasedání školské rady do dokumentace školské rady
zodpovídá předseda.

Článek 4
Přijetí a změna jednacího řádu
1. K přijetí jednacího řádu je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů školské rady.
2. Ke změně jednacího řádu je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů školské rady.
3. Jednací řád nabývá účinnosti dnem projednání a schválení na prvním zasedání školské
rady.

Příloha č. 2:
From: Zrzavecký Martin [mailto:Zrzavecky@plzen.eu]
Sent: Tuesday, September 02, 2014 1:46 PM
To: Nováková Jana
Cc: Kuglerová Hana
Subject: RE: Odkoupení pozemků 28. ZŠ Rodinná 39, Plzeň
Dobré odpoledne,
právě moji kancelář opustil pan Rada. Jednali jsme o dalším postupu ve věci výkupu pozemků
pro potřeby 28. ZŠ. Z pohledu úřadu je vše připraveno. Bohužel však nelze z časových
důvodů předmětný výkup projednat na čtvrtečním zasedání Zastupitelstva města Plzně
(poslední v tomto volebním období). V tomto duchu budu písemně informovat pana Radu a v
kopii paní ředitelku Jedličkovou.
Vážená paní Nováková, z mého pohledu nic nebrání tomu, aby na přelomu roku 2015 došlo k
výše popsané transakci.
S přátelským pozdravem
Martin Zrzavecký
náměstek primátora města Plzně

