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Zápis ze zasedání školské rady 

 

Datum: 29. 4. 2015 

Přítomní členové rady: Ing. Tereza Kovalská  

    pí Daniela Rovná 

    RNDr. Libuše Vosátková  

    Mgr. Richard Spiegl  

    pí Dana Zelenková 

    pí Marie Brezíková 

      

Program jednání: 

1. Návrh programu jednání 

2. Projednání návrhu nového volebního řádu školské rady  

3. Vyjádření školské rady k zavedení alternativního vzdělávání na ZŠ 

4. Seznámení se s novelou školského zákona 

5. Úkoly 

 

Průběh jednání  

Ad. 1  

Předsedkyně školské rady T. Kovalská pronesla úvodní slovo a přednesla návrh programu 
zasedání. Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy. Nikdo z členů neměl 
návrhy doplňující program jednání. 
 
Ad. 2 

Požadavek na změny ve volebním řádu školské rady vyplynul zejména ze situace v SRPdŠ, 
které vzhledem k dlouhodobě neobsazeným pozicím ve výboru a mezi třídními důvěrníky 
nemůže dle stávajícího volebního řádu náležitě plnit svoji roli ve volbách do školské rady. 
Všichni členové rady se shodli, že tato situace by mohla závažným způsobem ohrozit řádný 
chod školské rady.   
Návrh nového volebního řádu byl v dostatečném předstihu zaslán v elektronické podobě 
všem členům rady k prostudování a připomínkování. Uvedený dokument byl během zasedání 
všemi členy prodiskutován a rada se jednomyslně shodla, že návrh volebního řádu bude 
zaslán zřizovateli jako podklad k diskuzi s žádostí o vydání nového volebního řádu.  
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Ad. 3  

Ředitel školy Mgr. Petr Chochola se obrátil na školskou radu se žádostí o vyjádření 
k podmětu občanů města týkajícího se možnosti zřízení alternativního vzdělávání 
(Montessori větve) na základní škole.  
Členové rady se s podmětem občanů seznámili a projednali jeho jednotlivé body. Z diskuze 
vzešlo stanovisko rady podpořené všemi jejími členy v tomto znění: 
 
Školská rada se domnívá, že požadavku na zřízení Montessori větve na základní škole nelze 
vyhovět, protože plánovanou přístavbou vzniknou prostory, které za stávající situace  
a s přihlédnutím k růstu počtu žáků v následujících letech využije ZŠ a GNS pro učebny, šatny 
a navýšení kapacity školní družiny. Ve školní budově též není možné zajistit oddělený prostor 
pro Montessori výuku. Koncepce rozvoje a směrování ZŠ se soustředí na podporu zdravého 
životního stylu, a to zejména otevřením třídy s posílenou výukou tělesné výchovy, a dále na 
rozvoj nadaných žáků v již tradiční třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 
předmětů. Zřízení tříd alternativního vzdělávání by znamenalo další navýšení tříd a tím by se 
komplikovalo plnění stávajícího školního vzdělávacího programu, který vzhledem k velkému 
počtu dělených hodin, klade velké nároky na počet učeben.  
 
Ad. 4 

Předsedkyně školské rady T. Kovalská informovala kolegy o změnách ve školském zákoně, 
zejména v par. 168, kde se vypouští ods. i), tzn. školská rada již nemá v kompetenci podat 
návrh na odvolání ředitele školy. 
 
Ad. 5 

Předsedkyně školské rady předá bez zbytečného odkladu zřizovateli návrh nového volebního 
řádu s žádostí o jeho projednání a vydání nového volebního řádu (viz bod 2 zápisu) a dále 
bude písemně informovat ředitele školy o stanovisku rady k zavedení alternativního 
vzdělávání na základní škole (viz bod 3 zápisu).  

 
Usnesení rady 

Školská rada navrhuje: 

 nový volební řád a předává tento dokument zřizovateli jako podklad spolu s žádostí  

o vydání nového volebního rádu.    

 Školská rada se vyjadřuje k: 

 zavedení alternativního vzdělávání na základní škole 

Školská rada se seznamuje s: 

 novelou školského zákona 

Zapsala: T. Kovalská 


