Školská rada při Základní škole a mateřské škole, Praha 3, nám Jiřího z Lobkovic22/121

Zápis z jednání
01 / 09.02.2009
I. Zahájení
Ředitelka školy Mgr. Naděžda Hrebíková (dále jen ŘŠ) svolala ustavující schůzi
Školské rady (dále jen ŠR) na 09.02.2009 v 16.00 hod. v ZŠ a MŠ, Praha 3, nám.
Jiřího z Lobkovic 22/121, a předala ŠR zřizovací listinu, dokládající její zřízení ke
dni 30.12.2008 usnesením Rady Městské části Praha 3 čís. 800 ze dne 17.12.2008.
II. Prezence
Přítomni:
Nepřítomni:
Omluveni:
Hosté:

Tůmová Jana, Šťastná Ladislava, Freyová Věra, Piruchta Jan, Císařová
Blažena, Mirovičová Kamila
Dlouhá Martina
Kucián Michal, Hubičková Jana
Hrebíková Naděžda

III. Program jednání
Přítomní byli seznámeni s programem ustavující schůze.
1. Zahájení
2. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele
3. Schválení Jednacího řádu ŠR
4. Informace ŘŠ o školních dokumentech
5. Různé
Program byl schválen v navrženém znění.
IV. Jednání
1. Ředitelka školy Mgr. N. Hrebíková zahájila ustavující schůzi a seznámila přítomné
s průběhem a volbou do ŠR.
Do ŠR byli zvoleni:
pracoviště nám. Jiřího z Lobkovic:
Zákonní zástupci nezletilých žáků: Ladislava Šťastná, Martina Dlouhá
Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Jan Piruchta, Mgr. Jana Hubičková
Zástupci zřizovatele: Blažena Císařová, Kamila Mirovičová
pracoviště Perunova:
Zákonný zástupce nezletilých žáků: PhDr. Jana Tůmová, PhD.
Zástupce pedagogických pracovníků školy: Mgr. Věra Freyová
Zástupce zřizovatele: Michal Kucián
2. Do funkcí ŠR byly navrženy:
Předsedkyně ŠR:
PhDr. Jana Tůmová, PhD.
Zapisovatelka ŠR:
Mgr. Věra Freyová
Místopředseda bude zvolen na příštím jednání ŠR.
SCHVÁLENO všemi přítomnými hlasy.
3. Mgr. J. Piruchta seznámil přítomné s doporučeným zněním Jednacího řádu.
Projednání proběhlo bez připomínek.
SCHVÁLENO všemi přítomnými hlasy.
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4. ŘŠ seznámila přítomné se souborem dokumentů potřebných pro další jednání ŠR.
Jedná se o Výroční zprávu školy, Řád školy, Klasifikační řád školy, Školní vzdělávací
program. V současné době nebyly v dokumentech provedeny od posledního
projednávání ve ŠR změny.
5. Různé:
- ŠR vzala na vědomí informaci ŘŠ o možném slučování některých tříd 1. stupně
na obou pracovištích v příštím školním roce (bude rozhodnuto v dubnu)
- pro vnitřní potřebu ŠR si přítomní vzájemně předali kontaktní údaje (telefonická
spojení a elektronické adresy)
- na www. stránkách obou pracovišť je pro informace ŠR rubrika Školská rada

Příští jednání ŠR se uskuteční v úterý ………………………………………………………………………..
Pozvánka a program jednání bude rozeslán e-mailem a zveřejněn na internetových stránkách obou
škol v rubrice Školská rada.

Příloha 1 – Jednací řád ŠR
Příloha 2 – Zřizovací listina

V Praze dne 09.02.2009

Zapsala:
Věra Freyová

Ověřila:
Jana Tůmová
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Příloha 1

Jednací řád
Čl. 1
Školská rada byla zřízena dne 30.12.2008 a vykonává svou působnost v intencích ustanovení
§167..168 zákona čís. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
Čl. 2
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny zasedání se volí s
ohledem na působnost Školské rady vyplývající ze školského zákona.
Čl. 3
Program zasedání Školské rady navrhuje a Školskou radu svolává její předseda. Vychází přitom z
práv a povinností Školské rady daných školským zákonem, z podnětů a návrhů členů Školské rady,
zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků školy, ředitele školy a jejího
zřizovatele. Podklady pro jednání Školské rady zajišťují její členové a ředitel školy v rozsahu
vymezeném zákonem.
Čl. 4
Školská rada jedná podle programu navrženého předsedou, popř. doplněného členy rady, který se
schvaluje vždy na začátku jejího zasedání. Poté Školská rada provádí kontrolu plnění úkolů,
projednává informace a zabývá se návrhy svých členů, popř. ředitele školy, pokud je přizván na její
zasedání. Zápis ze zasedání Školské rady pořizuje na základě pověření radou jeden z jejích členů.
Čl. 5
Školská rada se usnáší většinou hlasů všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy,
školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se Školská
rada usnáší většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení
Školské rady podepisuje její předseda a člen pověřený zápisem z příslušného zasedání.
Čl. 6
Školská rada informuje nejméně jedenkrát ročně zákonné zástupce žáků, pracovníky školy a
zřizovatele školy o své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh
schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků.
Čl. 7
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 09.02.2009. Veškeré jeho změny a doplňky, jakož i úplná
novelizace podléhají schválení Školskou radou.

Praha, 09.02.2009
PhDr. Jana Tůmová, PhD.
předsedkyně Školské rady
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Příloha 2
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