
Zápis z 2.jednání Školské rady /ŠR/ 
 
 
Termín:  12.6.2006 
Přítomni: Stejskal Vladimír, Ziegler Karel, Tuber Jiří, Hojdar Karel, Milčická Jana, 
  Čermáková Vladimíra, Štěrbová Kateřina, Čajánková Taťána, Králová Iveta 
Omluveni: 0 
 
 
1/ Členové, předseda a místopředseda ŠR byli ředitelem školy jmenovitě 

představeni Radě rodičů /RR/. Radě byl sdělen kontakt na webové stránky ŠR. 
 Dále ředitel školy seznámil RR se základními principy fungování ŠR. 
 Hlavním úkolem byla stanovena spolupráce na vytváření a schválení školního 

vzdělávacího /ŠVP/ programu, podle kterého bude s předstihem jednoho roku 
zahájena výuka na ZŠ L. Kuby ve školním roce 2006/2007 v prvních a šestých 
třídách. 

 Základními principy tohoto vzdělávacího programu jsou:  
- komplexní přístup k učivu s důrazem na logické návaznosti a průřezem 

témat jednotlivými předměty 
- implementace získaných poznatků do praxe  
- zvýšený důraz na spolupráci mezi školou a rodiči. 

 
2/ ŠR byla požádána o posouzení žádosti zástupců rodičů žáků 3.B na 

zachování stávajícího stavu počtu tříd a personálního obsazení /jmenovitě 
paní učitelky Čermákové/ i pro příští školní rok.  
Ředitel školy seznámil ŠR i RR s důvody, které vedly ke změnám a se svým 
návrhem řešení, tj. zachování počtu tříd, ale zařazením paní učitelky 
Čermákové do první třídy, kde je nezastupitelná pro práci při zavádění nového 
školního vzdělávacího programu. 

 Po krátké diskusi odsouhlasila ŠR návrh předsedy ŠR, že není v kompetenci 
ŠR zasahovat řediteli školy do personálního obsazení. 

 
3/ Předseda ŠR podal návrh pro zvýšení efektivity práce rady pro školní rok 

2006/2007.  
ŠR odsouhlasila pro toto období 2 jednání /září 2006, červen2007/, kdy 
programem prvního jednání bude schválení dokumentů školy: výroční zprávy, 
zprávy o hospodaření a ŠVP.  
Materiály, o kterých bude jednáno, zašle předseda rady všem členům ŠR 
ihned po jejich schválení pedagogickou radou, ideálně alespoň jeden měsíc 
před termínem jednání ŠR.  
V případě, že vyvstane situace vyžadující mimořádné jednání, svolá tuto 
předseda rady mailem. 

 
 
 
Zapsala: Králová Iveta, České Budějovice 12.6.2006            
Potvrzení správnosti zápisu: PhDr. Vladimír Stejskal 19.6.2006 
                    
 


