
Zápis z jednání ustavující školské rady při Základní škole Kamenice č. 1/2018 

Datum jednání:6.2.2018 

Místo jednání: sborovna ZŠ Kamenice 

Přítomny: Mgr. Pavlína Tolarová  - ředitelka ZŠ, Mgr. Stanislava Bartová za zřizovatele, Mgr. Jana 
Havlíčková za zřizovatele, Ing. Markéta Čejnová za pedagogy ZŠ, Ing. Miroslava Bažata za pedagogy 
ZŠ, Miroslava Adamcová za rodiče žáků ZŠ, Barbora Kožíšková za rodiče žáků ZŠ;  

Program:  
1. Úvodní slovo ředitelky ZŠ Kamenice Mgr. Pavlíny Tolarové 
2. Legislativa. 
3. Volby předsedy a místopředsedy. 
4. Zápisy jednání z minulé školské rady 
5. Jednací řád školské rady 
6. Okruhy zájmu zástupců rodičů. 
7. Termín příštího jednání školské rady. 
 

Ad 1) Ředitelka školy Mgr. Pavlína Tolarová přivítala přítomné, jednotlivé členy nové školské rady 
představila a nastínila kompetence ŠR, které vyplývají za školského zákona. ŠR se vyjadřuje 
k zásadním dokumentům školy a schvaluje některé dokumenty (viz níže). Poté se rozloučila a nabídla 
školské radě, že se může scházet se v prostorách školy. 

Ad 2) Platná legislativa  

Školská rada - §168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (výňatek) 
(1)a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, 
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 
c) schvaluje školní řád, 
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole, 
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení 
hospodaření, 
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve 
školství a dalším orgánům státní správy. 
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k 
dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy 
školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování 
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. 

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce 
od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy 
předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. 
Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná 



dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, 
rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. 

Ad 3) Volba předsedy a místopředsedy 

Předsedou školské rady byla zvolena Miroslava Adamcová a místopředsedou Barbora Kožíšková. 

 

Ad 4) Vzhledem k novému funkčnímu období ŠR se zúčastnění dohodli na seznámení se se zápisy 
z jednání minulé ŠR - jsou umístěny na webu školy v sekci „školská rada“. 

 

Ad 5) Školská rada byla seznámena s platným Jednacím řádem školské rady. 

 

Ad 6) Byly vzneseny dotazy na termín kolaudace přístavby základní školy. Dalším okruhem zájmu je 
řešení  bezpečnostně dopravního řešení před základní školou.  

Proběhla diskuse o možnosti a zároveň potřebě čerpání vhodných dotačních titulů - S.Bartová. 

 

Ad 7) Příští jednání školské rady je naplánováno na 7.3.2018 od 17:30 hod. 

 

 

 

Zapsala Jana Havlíčková dne 26.2.2018 

 

 


