ZÁPIS č. 19
z 5. zasedání ŠKOLSKÉ RADY (2013-2014)
ze dne 9. 9. 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

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

Program zasedání:
1. Projednání úprav provedených ve školním řádu
2. Příprava kroků ve věci odkupu pozemků pod budovami školy pro následující období, spolupráce
se ţáky školního parlamentu
3. Diskuse
Ad 1) Projednání úprav provedených ve školním řádu
V úvodu zasedání Mgr. Š. Tomanová seznámila členy školské rady s úpravami školního řádu pro
školní rok 2013-14. Členové školské rady se k těmto změnám vyjádřili. Změny školního řádu
školská rada projednala a vzala na vědomí.
Ad 2) Vyhodnocení situace a naplánování dalších kroků pro následující období ve věci
možného odkupu pozemků, které se nacházejí pod budovami školy, městem, realizace
spolupráce se žáky školního parlamentu
Předsedkyně ŠR Ing. Jana Nováková-Jablonková informovala členy rady o dosavadním průběhu
všech jednání, uskutečněných v minulosti a týkajících se návrhu o odkupu pozemků pod budovami
školy zřizovatelem. Zároveň seznámila ostatní členy s moţností podpořit jednání o odkupu pozemků
realizací petice. Členové rady projednali organizaci petice a seznámili se s právními podmínkami
realizace petice. Dále navrhli vyzvat k aktivní spolupráci při realizaci projektu „Petice: Pozemky“
ţáky školního parlamentu. Ţáci školního parlamentu budou seznámeni se všemi důleţitými
informacemi týkajících se předmětu petice, zformulují znění petice, vytvoří petiční archy a budou se
podílet na informování občanů o cíli petice a získávání podpisů občanů obvodu a města. Členové
rady dále navrhli, aby byli na nadcházejících třídních aktivech o akci informováni i rodiče a zákonní
zástupci ţáků.
Dále rada stanovila zástupce petičního výboru za rodiče, ţáky a pedagogické pracovníky školy a
projednala, jakým způsobem bude probíhat spolupráce na akci s majitelem pozemků TJ Sokol-Letná.
Ad 3) Diskuse

Usnesení
1) Vzala na vědomí změny školního řádu
2) Projednala strategii dalších kroků - realizaci petice - v kauze o odkupu pozemků pod budovami
školy městem
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.

