
Vážení rodiče, 
 

dovolte, abychom se na Vás obrátili jménem nově zvolené Školské rady Základní školy Český 

Krumlov, Za Nádražím 222. Smyslem tohoto dopisu je seznámit Vás se složením školské rady, 

přiblížit Vám její představy o komunikaci mezi školskou radou a zákonnými zástupci žáků a také Vás 

případně požádat o spolupráci. 

Školská rada je podle školského zákona volený orgán, který se skládá ze zástupců školy, 

zřizovatele školy, v našem případě tedy Města Český Krumlov, a zákonných zástupců žáků školy. 

Funkční období členů rady je tříleté. V dubnu 2012 skončila svou práci předchozí školská rada a 

zároveň proběhly nové volby. Do školské rady byli zvoleni následující členové: 

 

Za zřizovatele: Ing. Romana Šolcová (romana.solcova@mu.ckrumlov.cz), Mgr. Bohumil Florián 

(florian@zsplesivec.cz) 

Za rodiče: PhDr. Pavel Král, PhD. (kral@ff.jcu.cz), Zbyněk Litvan (litvan@sixl.cz) 

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Sylva Harsová (harsova@zsnadrazi.cz), Mgr. Jan Kříž 

(kriz@zsnadrazi.cz) 

 

Na svém prvním zasedání se členové školské rady dohodli na následujícím rozdělení funkcí: 

 

předseda:   Bohumil Florián 

zástupce předsedy: Pavel Král 

 

Některé povinnosti školské rady vyplývají přímo ze zákona. Mimo jiné se vyjadřuje k 

návrhům školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní 

řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, podílí se na zpracování koncepčních 

záměrů rozvoje  školy, projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a 

navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce. 

Zejména zástupci rodičů zvolení do školské rady by však navíc rádi vytvářeli přirozený 

spojník mezi vedením školy a rodiči žáků. Ačkoliv víme, že naprosté množství záležitostí lze vyřešit 

s třídními učiteli Vašich dětí, neváhejte prosím kontaktovat členy školské rady s Vašimi problémy, 

připomínkami či náměty na výše uvedené e-mailové adresy. 

V neposlední řadě členové školské rady diskutovali s vedením školy možnosti, jak získat další 

finanční prostředky, zejména na aktivity, které bezprostředně nesouvisejí se školní výukou. Jednou 

z možností je oslovit význačné průmyslové podniky na území města se žádostí o sponzorské dary. 

Stejným způsobem bychom se chtěli obrátit i na Vás, rodiče dětí naší základní školy. Pokud byste byli 

ochotni přispět sponzorským darem ve prospěch školy, prosím kontaktujte ředitelku školy, členy 

školské rady či třídního učitele Vašich dětí. Pro Vaše příspěvky se vždy najde vhodné využití. Pro 

představu přikládáme návrh možností, jak lze finanční dary použít: 

výstroj (vybavení) na lyžařský výcvik - žákům k zapůjčení 

vodácké vybavení na jeden raft - přilby, pádla, raft (pro žáky na školní výlet) 

společenské hry a stavebnice do školní družiny 

míčky a pálky na stolní tenis 

skládací zahradní pavilon (stan) - pro akce pořádané pro děti a rodiče na školní zahradě 

bicí souprava pro školní kapelu 

předplatné cizojazyčných časopisů - pro žáky do školního klubu 

 

S pozdravem  

 

Mgr. Bohumil Florián, v. r. v Českém Krumlově 

PhDr. Pavel Král, PhD., v.r. 20. června 2012 


