
Zápis z jednání školské rady při ZŠ Řevnice dne 6. 1. 2014 

 

Přítomni:  S. Klempererová, S. Hrubá (zástupci za rodiče) 

  M. Sklenářová, E. Hanykýřová (zástupce za pedagogy) 

  M. Sudek, P. Černý (zástupci za zřizovatele) 

Jako host: P. Seidlerová (ředitelka školy) 

  L. Kvasnička (zřizovatel) 

 

Zapisovatelem byla určena S. Hrubá.  

 

Paní Klempererová jako předsedkyně školské rady na úvod přítomné seznámila s programem jednání.  

 

1) Uvítaní pana p. Kvasničky a nové členky školské rady za pedagogické pracovníky p. E. 

Hanykýřové 

2) opakované projednání výroční zprávy 

3) projednání inspekční zprávy 

4) doplnění zápisu o schválení školního a klasifikačního řádu 

 

1) Uvítaní pana p. Kvasničky (zřizovatel) a nové členky školské rady za pedagogické pracovníky p. E. 

Hanykýřové 

P. Kvasnička (starosta města, zřizovatel) byl k opakovanému projednávání výroční zprávy pozván dle 

par. 168 odst. 3) školského zákona č. 561/2004 Sb. 

P. Hanykýřová byla zvolena za pedagogické pracovníky členem školské rady při doplňujících volbách 

18. 12. 2013. 

 

2) opakované projednání výroční zprávy 

Při opakovaném projednávání výroční zprávy byly konstatovány chyby v počtech žáků, v přehledech o 

výsledcích vzdělávání atd. Toto bude doplněno a opraveno na základě připomínek členů školské rady. 

Chybějící kapitola o výsledcích  přijímacího řízení není stále doplněna kvůli přetrvávající  prac. 

neschopnosti výchovné poradkyně. Dle vyjádření paní ředitelky je dohledání těchto dat složité. 

Výroční zpráva tak bude schválena po tomto doplnění a opravách, s vědomím zřizovatele, mailem 

(zřizovatel tak rozhodne o dalším postupu v tomto duchu dle školského zákona). 

 

3) projednání inspekční zprávy 

K inspekční zprávě nebyly vzneseny zásadní připomínky.  Paní Hrubá se dotázala paní ředitelky na 

uvedený průměrný počet odcházejících učitelů v minulých letech v insp. zprávě - z jakých údajů 

přitom inspekce čerpala. Protože v té době nebyla p. Seidlerová ředitelkou školy, čerpaly informace 

kontrolní pracovnice pouze z  předložených dokumentů. 

 

4) doplnění zápisu i schválení školního a klasifikačního řádu 

Dodatečně byl doplněn zápis o tom, že školská rada schválila školní a klasifikační řád 25. 11. 2013              

(4 členové školské rady pro schválení). 

 



Vzhledem k historii školské rady a k faktu, že volby v r. 2013 byly pouze doplňovací, se školské rada 

shodla na nutnosti konání řádných voleb. K tomu bude i po dohodě s p. Kvasničkou (starostou), 

zástupcem zřizovatele, upraven stávající nebo vydán nový volební řád, aby nedocházelo k žádným 

pochybnostem o průběhu a organizaci voleb. Jako nejpravděpodobnější termín byla navržena 

polovina června 2014, aby paní ředitelka spolupracovala a předkládala výroční zprávu za další školní 

rok již nové školské radě.  

 

 

Podpisy členů školské rady: 

 

…………………………………………………………  S. Klempererová (předsedkyně) 

 

…………………………………………………………  E. Hanykýřová 

 

…………………………………………………………  S. Hrubá 

 

…………………………………………………………  M. Sklenářová 

 

…………………………………………………………  P. Černý 

 

…………………………………………………………  M. Sudek 

 

 

Zapsáno 6. 1. 2014 

 

 


