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ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE BYŠICE, OKRES MĚLNÍK 

1. zasedání nově zvolené Školské rady – úterý 29.11.2011 v 16:00 hod. v ZŠ a MŠ Byšice 

 

Přítomni: Irena Zavadilová, Petr Menčl, Ing. Vladimíra Chalupová, Mgr. Jaroslava Vorlová, 

Mgr. Jiřina Matoušková, Mgr. Katarina Ráčková, Lucie Kopecká, Věra Pikulová, Radka 

Komeštíková 

Hosté: Ing. Radim Vlček, Mgr. František Viktorin, Mgr. Jana Poláková 

Projednané body zasedání ŠR: 

1. Zahájení zasedání a seznámení s programem 

První zasedání nově zvolené Školské rady zahájil p. F. Viktorin (pověřený vedením školy). 

Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.  

Odstupující předseda ŠR p. Vlček seznámil s fungováním ŠR v předchozím období, popsal 

její roli a předal veškerou dokumentaci spojenou se ŠR. 

 

2. Schválení jednacího řádu 

ŠR byl předložen jednací řád ke schválení. Starostka obce Jana Poláková vyzvala 

k častějšímu scházení ŠR a většímu podílu rozhodování ŠR na činnosti školy. 

 ŠR se obvykle schází 1 x za pololetí – návrh většiny, možnost scházet se častěji podle 

okolností (1 x za čtvrtletí). Tedy vždy tehdy, kdy se vyskytnou neodkladné věcí, které 

je nutné projednat. 

 Prostudování jednacího řádu ŠR, a následné hlasování o schválení jednacího řádu. 

Jednací řád byl schválen 9 - ti hlasy (jednomyslně) a nikdo se nezdržel hlasování. 

2. Volba předsedy ŠR a předání dokumentace 

 Navrhovaným kandidátem na předsedu ŠR byla navržena pí. L. Kopecká a pí. V. 

Chalupová. Po následném hlasování byla jednomyslně zvolena paní Lucie Kopecká, 

počtem 9 - ti hlasů, paní L. Kopecká přijala funkci předsedy ŠR.  

3. Seznámení s úkoly ŠR a návrh koncepce spolupráce ZŠ a MŠ Byšice a ŠR 

F. Viktorin seznámil ostatní s úkoly ŠR, které vyplývají ze školského zákona a nastínil 

koncepci spolupráce školy a ŠR: 

1) Zvýšit její podíl na přípravě jednotlivých dokumentů – ŠR rada se může svými 

připomínkami zasáhnout do tvorby ŠVP, školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků. 

2) Zapojit školskou radu do řešení koncepčních problémů školy – ředitelství by mělo předložit 

ŠR koncepci rozvoje. 

3) Zprostředkovat zpětnou vazbu pro vedení školy – díky ŠR může vedení školy získávat 

podněty od rodičů apod. 
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Následně proběhla diskuze 

 K čemu by se měla ŠR vyjadřovat, eventuelně následně informovat apod. 

 Zvýšit zájem o tvorbu vzdělávacích dokumentů a koncepce výuky. 

 Zvážit možnost uveřejnit důležité informace z jednání ŠR na webových stránkách 

školy.  

 Možnost zasahovat do koncepce výukových materiálů školy, uplatnit připomínky a 

podměty v celkové koncepci výuky školy. Promyslet vhodnost tohoto poradenského 

zájmu. 

 Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2010/2011. Bude oficiálně projednána a 

schvalována při příštím zasedání ŠR, tj. leden 2012. 

 Školská rada bude projednávat a schvalovat rozpočet na rok 2012, též při příštím 

zasedání ŠR. 

4. Volba zástupce ŠR do komise pro výběrové řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Byšice, okres 

Mělník 

 Navrhovaným zástupcem do komise pro výběrové řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ 

Byšice, okres Mělník byla jednomyslně zvolena Lucie Kopecká, počtem 9 – ti hlasů. 

První kolo tohoto výběrového řízení proběhne dne 14.12.2011. (Dnem 12.12.2011 

končí možnost přihlášení se do konkurzu na místo ředitele). 

5. Různé 

 Projednávání možnosti působení školy ve spolupráci s obcí na místní mládež. Množí 

se případy vandalizmu.  

 Možnost najít vhodného pracovníka pro práci s mládeží v obci v rámci volnočasové 

činnosti. Dobré organizační a mravní vlastnosti, kladný vztah k dětem a pedagogické 

vlohy. Úkolem je motivovat děti a mládež, trávit s nimi volný čas, vést je k péči o 

obec,  k udržování pořádku. 

 

Termín příštího jednání ŠR – dne 10.1.02012 v 16:00 hod. v prostorách ZŠ Byšice. 

Program příštího jednání – schválení Výroční zprávy za rok 2010/2011 a schválení rozpočtu 

pro rok 2012. 

Příloha č.1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – Jednací řád 

  

Zapsala: Dagmar Lukáčová 


