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Zápis
15. jednání Školské rady Základní školy Vrčeň,
okres Plzeň – jih, příspěvková organizace,
Vrčeň 43
Čl. 1
Ředitel školy svolal na základě Zákona 561/2004 Sb. první jednání nově zvolené školské rady ZŠ Vrčeň na den
20. 1. 2015

Čl. 2
Členy školské rady ředitel školy seznámil s obsahem novelizovaného Zákona 561/2014 Sb., předal znění
v tištěné podobě všem členům školské rady.

Čl. 3
Seznámil členy se zřizovací listinou školské rady ZŠ Vrčeň¸ volebním řádem. Byl doplněn seznam jmen a adres
členů ŠR, bude předán zřizovateli k podpisu.

Čl. 4
Členové ŠR ZŠ Vrčeň byli seznámeni s výsledky voleb do ŠR ZŠ Vrčeň. Za obec (zřizovatele školy) byla
jmenována Mgr. Lenka Roušalová z Vrčeně, z řad pedagogů byla zvolena Mgr. Blanka Palečková, z řad
zákonných zástupců byla zvolena Bc. Kamila Kotišová. (viz výsledková volební listina, volební lístky uloženy u
ředitele školy)

Čl. 5
Zvolení předsedy školské rady
Členové ŠR ZŠ Vrčeň mezi sebou zvolili svého předsedu. Stala se jí Mgr. Blanka Palečková.

Čl. 6
Členové ŠR ZŠ Vrčeň byli seznámeni s jednacím řádem, přijali jej a jeho znění podepsali. Od dalšího jednání
bude postupováno podle tohoto jednacího řádu.

Čl. 8
Diskuse
 Členové ŠR převzali výňatek z novely zákona o školských radách a prodiskutovali jej.
 Projednali informaci o počtu žáků zapsaných během zápisu konaného 16.1.2015.
 Vyslechli informaci o projektu na modernizaci školy, projektu obce, která bude žádat o podporu
Ministerstvo místního rozvoje.

Čl. 9
Dohodnutý termín 16. jednání ŠR byl stanoven na září-říjen 2015.

Tohoto zasedání školské rady se zúčastnili všichni členové školské rady, bývalá předsedkyně školské rady a ředitel školy.
Jmenovitě: Mgr. Pavel Maršalík, Mgr. Blanka Palečková, Mgr. Lenka Roušalová, Bc. Kamila Kotišová, Mgr. Hana Jedličková
Ve Vrčeni 20. ledna 2015
Zapsala: Mgr. Blanka Palečková, učitelka ZŠ Vrčeň – předsedkyně Školské rady

Zápis souhlasí s průběhem jednání Školské rady: ……………………………………………………………

