
Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov 
Školská rada 

Zápis z jednání 
12. října 2005 

I.  Zahájení 
Ředitel školy (dále jen ŘŠ) Mgr. Dalibor Carda  svolal ustavující schůzi 
školské rady (dále jen ŠR) dne 12. října 2005 v 16:00 v ZŠ Za Nádražím 
v Českém Krumlově. 

II.  Prezence 
Přítomni:  Vopat Jan, Froňková Ivana, Kříž Jan, Adamíček Rudolf, 

Harsová Sylva 
Nepřítomni:  --- 
Omluveni:  Koželuhová Věra  
Hosté:  Dalibor Carda 

III.  Program jednání 
Přítomní byli seznámeni s programem ustavující schůze.  
1. Zahájení 
2. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele 
3. Schválení Jednacího řádu ŠR 
4. Seznámení s dokumenty předloženými ředitelem školy 
5. Ostatní 

 
Program byl schválen v navrženém znění. 

IV.  Otevřené body 
1. Ředitel školy Mgr. Carda zahájil ustavující schůzi a seznámil přítomné 

s průběhem a volbou do ŠR. 
Do ŠR byli zvoleni: 
Za zřizovatele: Ing. Věra Koželuhová, Mgr. Jan Vopat 
Za rodiče: Rudolf Adamíček, Ivana Froňková 
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Sylva Harsová, Mgr. Jan Kříž 
 

2. Do funkcí ŠR byli navrženi: 
Předseda ŠR:   Mgr. Jan Vopat 
Místopředseda ŠR:  Ivana Froňková 
Zapisovatel ŠR:   Mgr. Jan Kříž 
HLASOVÁNÍ PRO USNESENÍ: 
PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0 
SCHVÁLENO 
  



3. ŘŠ seznámil přítomné s doporučeným zněním Jednacího řádu. 
Projednání proběhlo bez připomínek.  
HLASOVÁNÍ PRO USNESENÍ: 
PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0 
SCHVÁLENO 
 

4. ŘŠ předložil členům ŠR k seznámení soubor dokumentů školy potřebných 
pro další jednání ŠR. Jde především o Výroční zprávu, Řád školy 
a Klasifikační řád školy. 
 

5. Ostatní: 
- přítomní byli seznámeni s novým informačním systémem školy na 
internetových stránkách a s jeho využitím pro potřeby ŠR 
- přítomní pro vnitřní potřebu ŠR shromáždili kontaktní údaje, tj. telefon 
a e-mail 

V. Návrh termínu a programu příští schůzky 
1. Příští řádné jednání školské rady proběhne v termínu: 

 
2. Pozvánka a program jednání bude rozeslán e-mailem a zveřejněn 

internetových stránkách školy v sekci Školská rada. 

Příloha 1: Jednací řád školské rady 
 

Zápis vytvořil:  Mgr. Jan Kříž Dne: 12. října 2005 

Zápis schválil:  Mgr. Jan Vopat Dne: 12. října 2005 



 Jednací řád školské rady 
 

při 
 

Základní škole Český Krumlov, Za Nádražím 222 
 

zřízená dne  29. 8. 2005 usnesením č. 540/29/2005 
 

Čl. I 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), dále jen „zákon“ 

 

Čl. II 

Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny 
schůzí se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem. 

 

Čl. III 

Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností 
uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých 
žáků, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků, z podnětů a návrhů členů 
školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy. 

 

Čl. IV 

Jednání školské rady svolává její předseda. Podklady pro jednání  školské rady 
zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. 

 

Čl. 5 

Školská rada školy jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo 
jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada  kontrolu plnění 
úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je 
přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a 
připomínky jednotlivých členů školské rady. 

 

Příloha 1 



Čl. 6 
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční 
zprávy o činnosti školy, školního řádu. V ostatních případech se usnáší školská rada 
většinou jejích přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 
Usnesení školská rady podepisuje její předseda a další pověřený člen školské rady. 
 

Čl. 7 

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou 
radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený 
školskou radou. 

 

Čl. 9 
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou 
radou. 
 

Čl. 10 
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 12.10. 2005 
 
V Českém Krumlově dne 12.10.2005 

 


