
Zápis z jednání Školské rady  

 
Dne: 14.6.2012 
Přítomni: Rajchlová, Dopitová, Filípková, Horská, Novák, Brunclíková, Klempererová, Flemr, 
Procházka, Sudek 
Zapsal: Sudek 

 

 
 
Projednané body: 
 
 
 

1. Setkání s třídními důvěrníky a rodiči 
 

a) M. Procházka podal informaci o rozložení práv a povinností mezi zřizovatelem, školskou radou 
a ředitelkou školy. 

b) M. Procházka navrhl formát schůzek školské rady (ŠR) do budoucna. Nejdříve proběhne 
setkání a diskuze s třídními důvěrníky, rodiči, pedagogy apod.  Debaty se může zúčastnit 
kdokoliv, kdo má zájem diskutovat o problematice školy. Po ukončení této diskuze proběhne 
jednání školské rady, která si může k jednání přizvat další osoby.  

c) Paní ředitelka Rajchlová informovala o tom, že 13.6. proběhly volby do ŠR za pedagogy, 
neboť nadpoloviční většina pedagogů požádala o nové volby. M. Procházka a M. Sudek 
informovali o výsledku konzultací právního stavu, ve kterém se školská rada nachází. 
Zřizovatel školy nevydal volební řád k volbám do ŠR, tudíž členové zvolení tento týden i 
předchozí mají zpochybnitelný mandát. Jako náprava tohoto stavu bylo právníky ČSI i MŠMT 
doporučeno vydat volební řád a provést v co nejkratším termínu nové volby. M. Procházka i 
M. Sudek informovali, že v tomto smyslu doporučí postup zřizovateli, tj. připravit a vydat 
volební řád a dát pokyn k provedení voleb ihned po prázdninách. 
 
 

2. Předání písemného odvolání člena školské rady 
 
M. Procházka předal předsedovi ŠR písemné odvolání člena ŠR jmenovaného zřizovatelem 
p. Hromádky a informaci o jmenování nového člena M. Sudka. 
 
 

3. Složení rady 
 
Jednání rady se zúčastnili členové ŠR za pedagogy dosud platní i nově zvolení. Bylo 
konstatováno, že nyní nejsou k jednání ŠR žádné akutní body, které by bylo nezbytné ihned 
projednat. Po provedení voleb do ŠR v začátku září si ŠR sestaví program jednání a projedná 
vše potřebné. 
 
Po schůzce ŠR zaslal L. Flemr volební řád z roku 2009. K tomu by se měl vyjádřit zřizovatel. 
Jeho stanovisko bude na pořadu dalšího jednání ŠR.  
 
 
 
 


