
Zápis z 1. jednání školské rady ve školním roce 2018/19 
22.11.2018 

Přřítomní: Petr Hopfinger, Martina Lajnová, Michaela Dvořáková, Karel Müller, Václav Kurel, Ilona 
Olšiaková, Lenka Zúbková, Jana Venclíčková, Martin Kozel 

1. Zapisovatelem byl zvolen Martin Kozel (9/0/0). 
2. Členové školské rady se vzájemně představili a sdíleli svá očekávání od činnosti školské rady. 

Shoda byla na společném úsilí o zlepšování naší školy, zejména s cílem podpořit učení a 
pohodu našich dětí.  

3. Diskutovali jsme, jakými tématy se školská rada má zabývat. Kromě zákonných povinností 
jsme se shodli, že:  

a. Témata mohou přicházet od členů školské rady, ale i od jiných lidí.  
b. Za tímto účelem vznikne sdílený dokument, kam mohou členové školské rady 

podněty, které se u nich sejdou, sdílet s ostatními.  
c. Pro projednání podnětu je třeba jej zanést do dokumentu nejpozději 14 dní před 

konáním následující školské rady. 
d. V souladu s jednacím řádem školské rady předseda sestaví z těchto bodů program 

následujícího jednání, zajistí podklady a předem zašle všem členům školské rady 
k přípravě.  

e. Na setkáních školské rady bychom se kromě aktuálních podnětů rádi pravidelně 
zabývali i dlouhodobou koncepcí rozvoje školy. Rádi bychom nabídli zástupcům školy 
(příp. vedení školy) pomoc, perspektivy a podněty za rodiče a zřizovatele, jak školu 
dále posouvat. Zároveň to potřebujeme pro naplnění zákonných požadavků na 
činnost školské rady. Školská rada je připravena reagovat na potřeby zástupců 
školy, příp. vedení školy.  

f. Na každém setkání se na začátku odsouhlasí předsedou navržený program a 
zařazené body k jednání.  

4. Na příštím jednání dojde k představení koncepce rozvoje školy. Za tímto účelem jsme se 
rozhodli na jednání přizvat paní ředitelku. Po představení koncepce bychom se rádi zaměřili 
na konkrétní výzvy, které před školou stojí. Prosíme zástupce školy, aby vybrali 
z plánovaných aktivit takové, kde může být školská rada užitečná svou pomocí (např. 
zmiňovaný záměr zatraktivnit 2. stupeň apod.) 

5. Karel Müller se omluvil z dalšího jednání. Pokračujeme v počtu 8 členů. 
6. Školská rada prošla jednací řád z předchozích období (z roku 2012), provedla drobné úpravy 

v souladu s naší diskusí. Následně byl jednací řád schválen (8/0/0). 
7. Proběhla volba předsedy tajným hlasováním. Výsledky:  

a. Petr Hopfinger – 6 hlasů 
b. Martin Kozel – 2 hlasy 

8. Předsedou byl zvolen Petr Hopfinger.  
9. Předseda zve paní ředitelku k účasti na další školské radě, s milou prosbou, zda by seznámila 

školskou radu s aktuální koncepcí rozvoje školy.  
10. Zástupci školy přinesli k projednání neúnosnou bezpečnostní situaci v ulici K lesíku a v ulici 

Pod školou, kde řidiči nerespektují dopravní značení. Z pohledu zástupců školy 
z dosavadního jednání se zřizovatelem nevzešlo řešení v dohledné době (dost rychlé). 

11. Školská rada žádá zřizovatele o návrh rychlejšího řešení této situace.  
12. Příští školská rada se setká 24. 1. 2018 v 17:30. 



Zapsal: Martin Kozel 


