ZÁPIS č. 17
z 2. zasedání ŠKOLSKÉ RADY (2012-2013)
ze dne 17. 9. 2012
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,
nepřítomna - omluvena
Mgr. Jitka Tauchenová
Mgr. Štěpánka Tomanová
Petr Chrástek
Mgr. Milena Majerová,
nepřítomna - omluvena

Program zasedání:
1) Seznámení stávajících členů školské rady s nově jmenovanou zástupkyní za zřizovatele
Mgr. Milenou Majerovou
2) Zhodnocení uplynulého období
V úvodu zasedání školská rada zhodnotila svoji činnost za uplynulé období. Bylo
zkonstatováno, že nedošlo k posunu v oblasti odkupu (popř. kompenzaci) pozemků patřících
TJ Sokol – Letná a zároveň bylo toto stanoveno jako jeden ze stěžejních bodů. Školská rada
se dohodla, že bude ústy svého předsedy MUDr. Martina Lišky apelovat na starostu ÚMO
Plzeň 4, aby pomohl řešit dlouhodobě neutěšenou situaci v oblasti získání pozemků do
vlastnictví školy, jelikož tato situace opakovaně brání intenzivnějšímu rozvoji školy,
především vzhledem k možnostem získání finančních prostředků na úpravu okolí školy.
3) Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2011/2012
Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012.
Z výroční zprávy zároveň vyplynulo, že se škola, i přes průběžné investice, nachází celkově
ve špatném technickém stavu. Předseda školské rady MUDr. Martin Liška se zavázal tuto
skutečnost zdůraznit zástupcům zřizovatele.
Zároveň bylo také dohodnuto provést řádnou inventarizaci technického vybavení školy a
doporučeno nefunkční vybavení vyřadit (viz 8 digitálních fotoaparátů, apod.).

4) Různé
 Zástupci rodičů vznesli dotaz na možnost uvedení rodilých mluvčích do hodin AJ,
popř. zájmových kroužků, organizovaných při ŠD.
Mgr.Š.Tomanová upozornila zástupce rodičů na nabídku společnosti Watsenglish,
která žákům 3.– 4.tříd naší školy v letošním roce umožňuje začlenění výuky AJ
rodilým mluvčím v rozsahu 1 hod x 14 dnů. Tato nabídka je ovšem podmíněna
zájmem rodičů z uvedených tříd, neboť se jedná o součást výuky AJ na I. stupni.
Zároveň je také zpoplatněna částkou cca 110,- Kč / žák/ měsíc.
 Školská rada projednala možnosti podnícení zájmu rodičů o akce školy a jejich
spoluúčast na organizaci, např. zajištění tomboly na ples školy.
Vzhledem k oslavám 40. výročí založení školy bylo dohodnuto, že bude v letošním
roce podpořena především účast rodičů na plese školy a na závěrečné slavnostní
akademii, která se bude konat na konci školního roku v divadle Alfa.
Účast na těchto akcích by měly podpořit také aktivity samotných žáků. Školská rada
navrhuje zorganizovat soutěž o nejlepší reklamu – reklamní slogan – plakát na téma
Ples 28. ZŠ, popř. výročí školy, do které by byly zapojeny týmy žáků (za pomoci
rodičů). Nejlepší práce by byly prezentovány a výherci vyhlášeni a oceněni právě na
plese školy.

Školská rada:
Ad2)
Projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012.
Zapsala: Mgr. Štěpánka Tomanová

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.

