
Zápis z jednání školské rady ze dne 11. října 2012 
 
přítomni: 
 
Ivana Heřmánková  
Dagmar Holubová 
Anna Roulová 
Pavel Řepa 
Jiří Slavík 
Klára Šedivá 
 
Mgr. Martin Střelec 
 
 
Program: 
1) schválení výroční zprávy školy 
2) schválení změn školního řádu 
3) projednání inspekční zprávy 
4) volby členů školské rady 
5) vyjádření k nové verzi školního vzdělávacího programu 
6) Diskuze a různé 
 
 
1) Školská rada projednala výroční zprávu o činnosti školy a zprávu o hospodaření školy za školní rok 

2011/2012. Přítomný ředitel školy odpověděl na dotazy členů školské rady.  
 
Usnesení: Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012. (PRO: 
6, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0) 
 

2) Ředitel školy vysvětlil školské radě provedené změny ve školním řádu. Změny reagují na zjištění 
České školní inspekce. Ředitel též zodpověděl všechny vznesené dotazy. 
 
Usnesení: Školská rada schvaluje změny školního řádu tak, jak jí byly předloženy ředitelem 
školy. (PRO: 6, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0) 
 

3) Školská rada projednala inspekční zprávu z kontroly provedené ve dnech 12. a 13. září 2012. 
Zpráva konstatuje, že všechny zjištěné nedostatky uvedené v inspekční zprávě č.j. ČŠIA-1151/11-
A byly odstraněny. Ředitel školy podrobně objasnil školské radě konkrétní opatření, která 
k odstranění dříve zjištěných nedostatků podnikl.  
 
Usnesení: Školská rada projednala inspekční zprávu č.j.  ČŠIA-914/12-A  ze dne 13. září 2012 
bez připomínek. (PRO: 6, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 

4) V listopadu 2012 končí funkční období volených členů školské rady. Ředitel školy v souladu se 
zákonem zorganizuje volby volených členů školské rady. Opakovaně diskutován postup 
zřizovatele, který jmenoval 3 členy školské rady na dobu, která se liší od funkčního období 
volených členů školské rady.  
 
Usnesení: bez usnesení 
 
 



5) Vyjádření k nové verzi školního vzdělávacího programu 
 
Ředitel školy předložil školské radě k vyjádření novou verzi školního vzdělávacího programu a 
podrobně vysvětlil provedené změny. Na dotazy členů školské rady poskytl vyčerpávající 
odpovědi. Změny reagovaly na zjištění České školní inspekce z roku 2011. 
 
Usnesení: Školská rada projednala novou verzi školního vzdělávacího programu „Škola – 
perspektiva pro život“ bez připomínek. (PRO: 6, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
Zapsal: Jiří Slavík 


