Zahajovací zasedání Školské rady
Základní školy, L. Kuby 48, České Budějovice

Termín a místo:

3.4.2006 ve 14:00 hod, Základní škola, L. Kuby 48,
České Budějovice

První zasedání svolal dle Zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon – ředitel
školy Mgr. Miroslav Kůs.

Přítomní členové:

Ing. Karel Ziegler, Jiří Täuber, Jana Milčická,
PhDr. Vladimír Stejskal, Mgr. Taťána Čajánková,
Kateřina Štěrbová, Ing. Karel Hojdar, Iveta Králová

Omluveni:

Mgr. Vladislava Čermáková

Program:
1. Úvodní informace ředitele školy
2. Věcná náplň
3. Projednání a schválení jednacího řádu
4. Diskuse
5. Volby předsedy a místopředsedy
6. Závěr

1. Úvodní informace ředitele školy
a)

b)

V souladu s volebním řádem, který vydalo Statutní město České
Budějovice podle § 167 odst. 2, zákona č. 561/2005, proběhly volby do
Školské rady Základní školy, L. Kuby 48, České Budějovice takto:
I. zvoleni tajnou volbou 3 zástupci zákonných zástupců žáků;
II. zvoleni tajnou volbou 3 zástupci z řad pedagogických pracovníků;
III. 3 členové byli jmenováni zřizovatelem.
Školská rada má 9 členů. Výsledky voleb – viz příloha.
Školskou radu ředitel školy seznámil se základními body koncepce
základní školy, zejména s přípravou školního vzdělávacího plánu.

2. Věcná náplň
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
ch)

Činnost Školské rady při ZŠ je vymezena § 167a § 168 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon;
Funkční období školské rady je 3 roky;
Školská rada se vyjadřuje k návrhům vzdělávacích programů;
Školská rada schvaluje výroční správu o činnosti školy, školní řád,
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků;
Školská rada se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
Projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
Projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům
vykonávajícím státní správu ve školství;
O schválení dokumentů rozhodne Školská rada při ZŠ do 1 měsíce od
jejich předložení ředitelem školy. Pokud Školská rada při ZŠ některý
z dokumentů neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému
projednávání do 1 měsíce. Pokud není dokument schválen ani při
opakovaném projednávání nebo pokud Školská rada při ZŠ neprojedná
dokumenty, rozhoduje o dalším postupu zřizovatel.

3) Projednání a schválení jednacího řádu
a)

Školská rada schvaluje jednací řád s doplněním termínů informací všem
členům.
Termíny jednání a dokumenty k jednání budou zaslány e-mailem
nejpozději 14 dní předem. (viz příloha – Jednací řád)

4) Diskuse
a)
b)
c)

Vypracování a předání adresáře (jméno a příjmení, telefon, e-mail, adresa)
členům Školské rady při ZŠ (viz příloha – Členové Školské rady);
Zvát na zasedání školské rady zástupce žáků;
Zřídit na internetových stránkách školy odkaz na Školskou radu při ZŠ se
samostatnou e-mailovou adresou.

5) Volby předsedy a místopředsedy
a)
b)

Předsedou Školské rady ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice byl zvolen
PhDr. Vladimír Stejskal poměrem hlasů 7 x pro, 1x zdržel se hlasování, 0
proti;
Místopředsedkyní Školské rady ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice byla
zvolena paní Iveta Králová poměrem hlasů 8 x pro, 0 x zdržel se
hlasování, 0 x proti.

6) Závěr
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Školská rada byla seznámena s koncepcí základní školy, zejména
s aktuálním úkolem – tvorbou Školského vzdělávacího programu;
Školská rada byla seznámena s průběhem a výsledky voleb;
Školská rada byla seznámena s věcnou náplní a vymezením působnosti;
Školská rada schválila jednací řád;
Rozdělení úkolů mezi členy – za splnění úkolů zodpovídá předseda a
místopředsedkyně, popřípadě jimi pověření členové.
Další zasedání 5.6.2006 v 16:00 hod – společně se zástupci Sdružení
rodičů při ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice.

