ZÁPIS č. 16
z 1. zasedání ŠKOLSKÉ RADY (2011-2012)
ze dne 26. 9. 2011
Účast:
Za zákonné zástupce nezl. žáků, předseda ŠR
Za zákonné zástupce nezl. žáků
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ, zapisovatelka
Za zřizovatele
Za zřizovatele

MUDr. Martin Liška
Ing. Jana Nováková-Jablonková
Mgr. Jitka Tauchenová
Mgr. Štěpánka Tomanová
Petr Chrástek, nepřítomen – omluven
Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž, nepřítomen

Program zasedání:
1) Přivítání, představení členů nově jmenované školské rady
Na úvod zasedání přivítala nově zvolené členy školské rady ředitelka školy Mgr. Bc. Pavla
Jedličková.
Poté byli všichni přítomní členové rady seznámeni se školským zákonem, který stanovuje
pravomoci školské rady (§ 167, § 168 - zákon č.561/ 2004 Sb.).
2) Školská rada si stanovila svůj jednací řády (§ 167, odst.7)
Členové rady projednali a schválili Jednací řád školské rady při 28. základní škole
v Plzni.

3) Volba předsedy školské rady
Předsedou školské rady byl navržen a zvolen MUDr. Martin Liška, který novou funkci přijal.

4) Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/2011
Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011.

5) Různé
 Rodiče vznesli dotaz na úroveň znalostí AJ u žáků 5. tříd.
Opatření: za přítomnosti ředitelky školy byla sjednána schůzka rodičů s učiteli AJ
(6.10.2011), na které bude projednán systém výuky AJ na I. stupni a zároveň budou rodiče
obeznámeni s novou učebnicí AJ.
 Nově zvolení členové školské rady projednali také vytvoření systému vedoucího
k informovanosti ŠR o připomínkách ze strany rodičů. Bylo dohodnuto založení e-mailové
adresy (schránky) s distribučními právy na členy ŠR, která by byla k dispozici pro podněty
vedené z řad rodičů. Schránka bude založena do 14 dnů od 1. zasedání nové školské rady
(bude řešeno přes SITMP správcem sítě).
 Dále proběhla diskuse k problematice stavu odkupu (kompenzace) pozemků, na kterých
stojí škola a které jsou ve vlastnictví TJ Sokol – Letná. Školskou radou byla odsouhlasena
příprava podkladů pro další jednání s TJ Sokol – Letná a se zřizovatelem.
 Byla též projednána prosba ředitelky školy o spoluúčast rodičů při organizaci a průběhu
podzimní brigády na pozemcích školy a plesu školy. Zástupci rodičů vznesli návrh na
propojení brigády rodičů s opékáním buřtů (neformální setkání rodičů u nově vzniklého
ohniště na pozemku školy), popř. spojení brigády s vystoupením žáků. Mimo jiné bylo
také navrženo zajistit tyto služby škole pomocí příspěvků od rodičů.

Usnesení školské rady:
1. Schválila vlastní jednací řád ŠR

2. Projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011.

Zapsala: Mgr. Štěpánka Tomanová
V Plzni 26. 9. 2011

PŘÍLOHA

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.
2.
3.
4.
5.

Z každého zasedání školské rady se pořizuje zápis, k němu se přikládá prezenční listina.
Zápis podepisuje předseda nebo v jeho nepřítomnosti předsedající a zapisovatel.
Zápis se rozesílá všem členům školské rady.
Za vyhotovení a rozeslání zápisu zodpovídá zapisovatel Mgr. Štěpánka Tomanová.
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.

