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Zápis
10.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 6.2.2012.
Čl. 2
Členy školské rady ředitel školy seznámil s obsahem novelizovaného Zákona 561/2004 Sb.,
§§164 – 168 (Ředitel školy a školského zařízení, Školská rada) a předal znění těchto
paragrafů v tištěné podobě všem členům školské rady. Novela zákona je platná od 1.1.2012.
Čl. 3
Seznámil členy se zřizovací listinou školské rady ZŠ Vrčeň ze dne 4.7.2005 pod č.j. VZ
12a/2005, kterou zřizovatel školy Obec Vrčeň schválil na svém veřejném zasedání dne
4.7.2005. Dále byli členové ŠR seznámeni s volebním řádem ŠR ZŠ Vrčeň, který je přílohou
zmíněné zřizovací listiny. Byl doplněn seznam jmen a adres členů ŠR a bude předán
zřizovateli k podpisu jako příloha č.3 k výše uvedené zřizovací listině.
Čl. 4
Členové ŠR byli seznámeni s průběhem voleb do ŠR ZŠ Vrčeň. Za Obec Vrčeň byl zastupiteli
obce jmenován pan Vratislav Chodora z Vrčeně, z řad pedagogů školy byla zvolena paní
učitelka Mgr. Hana Jedličková. Zákonní zástupci žáků si zvolili paní Věru Burianovou (viz
výsledková listina voleb).
Pozn. Volební lístky pro zákonné zástupce žáků jsou uloženy u ředitele školy.
Čl. 5
Členové ŠR ZŠ Vrčeň byli seznámeni s jednacím řádem ŠR ZŠ Vrčeň. Ti jej přijali a jeho
znění podepsali. Od dalšího jednání bude ŠR postupovat podle tohoto jednacího řádu.
Čl. 6
Zvolení předsedy školské rady
Členové školské rady mezi sebou zvolili svého předsedu. Stala se jí paní učitelka Mgr. Hana
Jedličková.
Čl.7
Předsedkyně školské rady si nevyžádala od ředitele školy žádné dokumenty.
Čl. 8
Diskuse
Členové rady převzali výňatek z novely zákona o školských radách a prodiskutovali
jej
Informace o volbách člena do školské rady za rodiče
Informace o počtu žáků zapsaných během zápisu konaného 20. ledna 2012
Informace o projektech „Modernizace naší školy“, „Učíme se jeden od druhého“
Prodiskutování výměny okapových svodů, oken a dveří v celé budově
Čl. 9
Dohodnutý termín 11.jednání ŠR byl stanoven na měsíc září-říjen 2012. Bude přizván ředitel
školy.
Tohoto zasedání školské rady se zúčastnili všichni členové školské rady a ředitel školy.
Ve Vrčeni 6.2.2012
Zapsala: Mgr. Hana Jedličková, učitelka ZŠ Vrčeň – předsedkyně Školské rady
Zápis souhlasí s průběhem jednání Školské rady: ……………………………………………………………

