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Zápis ze zasedání školské rady 

první (ustavující) jednání 

 

Datum: 21. 1. 2016 

Přítomní členové rady: Mgr. Zuzana Levá 

    Ing. Tereza Kovalská  

    RNDr. Libuše Vosátková  

    Mgr. Richard Spiegl  

    p. Jiří Nikodým 

    Ing. Ivana Rezková 

Hosté:     Mgr. Petr Chochola (ředitel školy) 

Program jednání: 

1. Návrh programu jednání 

2. Plnění úkolů 

3. Projednání a schválení jednacího řádu 

4. Volba předsedy školské rady 

5. Projednání inspekční zprávy České školní inspekce 

6. Různé 

7. Úkoly 

Průběh jednání  

Ad. 1  

Pan P. Chochola pronesl úvodní slovo a přednesl návrh programu zasedání. Navržený 
program byl schválen všemi přítomnými členy. Nikdo z členů neměl návrhy doplňující 
program jednání. 
 
Ad. 2 
Úkol (informování o výsledcích opakovaných voleb z řad zákon. zástupců žáků) byl splněn.  
 
Ad. 3 

Členové školské rady projednali návrh jednacího řádu. Pan P. Chochola navrhl doplnění 
stávajícího jednacího řádu v článku 4, odst. 6 ve znění: 
 
„Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Školská rada se usnáší 
nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu 
včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. V ostatních 
případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy.“ 
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Členové školské rady s navrženými změnami souhlasili. Jednací řád byl schválen všemi členy 
školské rady. 
 
Ad. 4  
Na místo předsedkyně školské rady kandidovala paní T. Kovalská, pro kterou hlasovalo pět 
členů rady. Kandidátka se zdržela hlasování. Předsedkyní školské rady byla zvolena Tereza 
Kovalská. 
 
Ad. 5 
 
Členové školské rady se v dostatečném předstihu seznámili s inspekční zprávou České školní 
inspekce. Projednali zejména závěry zprávy o výchovně vzdělávací práci v ZŠ a MŠ, odborné 
kvalifikaci pedagogických pracovníků a o poskytovaných stravovacích službách. Pan P. 
Chochola se k jednotlivým bodům inspekční zprávy vyjádřil a seznámil členy školské rady 
s kroky, které vyvodil ze závěrů zprávy, a to zejména s opatřeními k odstranění a prevenci 
zjištěných nedostatků. 
 
Ad. 6 
 
Členové školské rady se detailněji zabývali problematikou školní jídelny. Pan P. Chochola 
seznámil školskou radu s plánovanými či již realizovanými kroky vedoucími k zvýšení úrovně 
stravování jak po stránce kultury prostředí (rekonstrukce šaten), tak v oblasti kvality jídla 
(další salátový bar, snížení obsahu soli, skladba jídelníčku dle nutričních doporučení  
metodických pokynů, vzdělávání pracovníků jídelny).   
Dále ředitel školy informoval členy rady o probíhající rekonstrukci tělocvičny v nové budově. 
Vysvětlil, že důvody zdržení realizace jsou technického rázu a že před započetím prací nebyly 
předvídatelné. Vzniklá situace je intenzivně řešena v součinnosti se zřizovatelem. 
 
Ad. 7 
 
Z průběhu zasedání nevzešly žádné úkoly. 
 

Usnesení rady 

Školská rada schválila: 

 všemi členy jednací řád s účinností od 21. 1. 2016. 

Školská rada zvolila: 

 poměrem hlasů 5/0 předsedkyní rady paní T. Kovalskou. 

Školská rada projednala: 

 inspekční zprávu České školní inspekce. 

 

Zapsala: T. Kovalská 


