ZÁPIS č. 18
z 3. zasedání ŠKOLSKÉ RADY (2012-2013)
ze dne 6. 5. 2013
Účast:
Za zákonné zástupce nezl. ţáků, předseda ŠR
Za zákonné zástupce nezl. ţáků
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ, zapisovatelka
Za zřizovatele
Za zřizovatele
Host

MUDr. Martin Liška
Ing. Jana Nováková-Jablonková
Mgr. Jitka Tauchenová
Mgr. Štěpánka Tomanová
Mgr. Milena Majerová
Petr Chrástek
Mgr. Bc. Pavla Jedličková

Program zasedání:
1. Zhodnocení kroků ve věci odkupu pozemků pod budovami školy za uplynulé období
2. Projednání změn provedených ve školním vzdělávacím programu
3. Volba nového předsedy školské rady
4. Diskuse o moţnostech řešení odkupu pozemků pod budovou školy
Ad 1) Zhodnocení kroků ve věci odkupu pozemků pod budovami školy za uplynulé
období
V úvodu zasedání školská rada zhodnotila svoji činnost ve věci odkupu pozemků pod
budovami školy za uplynulé období. Bylo konstatováno, ţe došlo k částečnému posunu ve
věci odkupu (popř. kompenzace) pozemků, které patří TJ Sokolu – Letná, vzhledem
k jednotnému náhledu na daný problém ze strany obou zúčastněných stran, tj. 28. ZŠ a TJ
Sokolu Letná, a za podpory starosty městského obvodu Plzeň-Doubravka. Ţádost o odkup
pozemků byl opakovaně přednesen zřizovateli školy, naposledy společně s návrhem
postupného splácení částky. Ţádost však byla opakovaně odmítnuta s odkazem na jiné
priority města.
Školská rada se usnesla na opakovaném podávání ţádostí o řešení k zřizovateli s důrazem na
nezpochybnitelné klady tohoto kroku, jako je zisk různých grantů a finančních fondů školou,
vyuţitelných pro modernizaci školy, navýšení investic TJ Sokol – Letná do sportovišť areálu
a tím zkvalitnění nabídky sportovního vyţití nejen pro ţáky školy, ale i obyvatele města.
Rada doporučila v ţádosti uvádět ochotu TJ Sokol – Letná vyjít zřizovateli maximálně vstříc
a přistoupit i na moţnost řešení odkupu pozemků formou splátek.
Ad 2) Projednání změn provedených ve školním vzdělávacím programu
Členové školské rady se vyjádřili k plánovaným změnám školního vzdělávacího programu
od školního roku 2013/14, ke kterým dochází na základě pokynu MŠMT o úpravách RVP
od školního roku 2013/14 z ledna 2013. V souvislosti se zmíněnými změnami posoudili

členové školské rady také návrh specializace školy od září 2013, jehoţ cílem je zatraktivnit
vyučovací proces a docílit toho, aby ţáci z 5. tříd neodcházeli ve větší míře studovat víceletá
gymnázia, ale aby zůstávali na základní škole a zachovali přirozený, nikoliv odchodem
nadanějších ţáků oslabený dětský kolektiv.
Změny školního vzdělávacího programu i plánované zaměření školy školská rada projednala
a vzala na vědomí.
Ad 3) Volba nového předsedy školské rady
Stávající předseda rady, MUDr. Martin Liška, se vzdal k 6. 5. 2013 svojí funkce předsedy
rady. Školská rada poté zvolila novou předsedkyní rady jednomyslně Ing. Janu NovákovouJablonkovou.
Ad 4) Různé
Školská rada projednala moţnost aktivní spolupráce se ţáky školního ţákovského
parlamentu. Shodla se na uskutečnění společné schůzky členů školské rady a vybraných
zástupců ţákovského parlamentu v měsíci září ve školním roce 2013/2014. Tématem
schůzky by měla být spolupráce zúčastněných stran při prosazování realizace odkupu
pozemků pod školou zřizovatelem – městem Plzní.
Jako o dalších moţných alternativách řešení rada uvaţovala o zprostředkování setkání, na
kterém by diskutovali o výhodách a nevýhodách odkupu pozemků zodpovědní pracovníci
zřizovatele s ţáky, rodiči a obyvateli ţijícími v okolí školy.
Dále rada zvaţovala cestu medializace prodeje pozemků a celé historie.
Všechny případné kroky by se uskutečnily v září 2013. Rada zdůraznila, ţe je nezbytné, aby
se realizace jakéhokoliv návrhu prováděla ve shodě s majitelem pozemků, tj. se TJ Sokol
Plzeň – Letná, a to aţ po předchozím důkladném zváţení všech případných následků.
Usnesení
1) Doporučila škole pokračovat v podávání návrhů na odkup pozemků
2) Vzala na vědomí změny ŠVP
3) Zvolila nového předsedu rady
4) Navrhla různé moţnosti řešení odkupu pozemků a termín jejich realizace
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, obdrţí 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 moţný pouţít jiný mechanismus určení
předsedajícího při nepřítomnosti předsedy). Vychází přitom z povinností uloţených
školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých ţáků a
zletilých ţáků 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 kaţdého 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 uloţení 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.

