Zápis školské rady při Církevní základní škole v Kroměříži
Církevní základní škola v Kroměříži, Velké náměstí 49
Datum:

11.4. 2016

Přítomni:

Mgr. Štěpán Bekárek, Mgr. Jiří Rezek, Mgr. Veronika Iris Pavelková

Nepřítomen:
Hosté:
Ředitelka školy RNDr. Olga Loučková svolala školskou radu (ŠR) na základě výsledků voleb,
které se konaly mezi zákonnými zástupci a pedagogy.
Program jednání:
1) Schválení jednacího řádu
2) Seznámení s kompetencemi školské rady podle zákona 561/2004 Sb, § 167 a § 168
3) Volba předsedy a místopředsedy školské rady
4) Vyjádření se k Inspekční zprávě ze dne 27.12. 2015
5) Schválení termínu dalšího zasedání a úkolů pro další zasedání ŠR
Průběh jednání a hlasování:
Jednání vede Mgr. Štěpán Bekárek
ad 1) Jednací řád (viz příloha 2) byl schválen.
Hlasování: Pro - 3, Proti - 0, Zdržel se - 0
ad 2) Členové se seznámili s kompetencemi školské rady podle zákona 561/2004 Sb, § 167
a § 168.
ad 3) Proběhla volba předsedy ŠR. Komisí byl navržen Mgr. Štěpán Bekárek, tento návrh
přijal. Ve volbě byl Mgr. Štěpán Bekárek zvolen třemi hlasy. Proti nebyl nikdo.
Hlasování se nikdo nezdržel.
Komise navrhla Mgr. Veroniku Iris Pavelkovou na místopředsedkyni, ta návrh přijala.
Ve volbě byla Mgr. Veronika Iris Pavelková zvolena třemi hlasy. Proti nebyl nikdo.
Hlasování se nikdo nezdržel.
ad 4) Na základě inspekční zprávy ze dne 27. 12. 2015, konstatujeme, že nedostatky zjištěné
ČŠI byly odstraněny. Základní nedostatek – neexistence školské rady byl odstraněn ke
dni 9. 2. 2016, kdy byla ukončena volba volených členů ŠR. První zasedání ŠR bylo
svoláno v souladu s právními předpisy dne 11. 4. 2016. Delší časový interval mezi
volbou a prvním jednáním ŠR byl dán čekáním na jmenování člena ŠR zřizovatelem.
Dílčí nedostatek – absence zápisu o schválení ŠVP pedagogickou radou byl napraven při
jednání pedagogické rady 25. 1. 2016. V dalších bodech vzala ŠR na vědomí zprávu
ředitelky školy ze dne 27. 2. 2016.
ad 5) Členové školské rady prostudují školní řád včetně příloh a ŠVP tak, aby tyto dokumenty
mohly být projednány na dalším zasedání ŠR, které proběhne do dvou týdnů.

Usnesení
Školská rada
 schválila jednací řád
 seznámila se s kompetencemi školské rady
 zvolila Mgr. Štěpána Bekárka předsedou školské rady a Mgr. Veroniku Iris Pavelkovou
místopředsedkyní školské rady
 se vyjádřila k inspekční zprávě ze dne 27.12. 2015. Nedostatky zjištěné ČŠI byly
odstraněny. Základní nedostatek – neexistence školské rady byl odstraněn ke dni 9. 2.
2016, kdy byla ukončena volba volených členů ŠR. První zasedání ŠR bylo svoláno
v souladu s právními předpisy dne 11. 4. 2016. Delší časový interval mezi volbou
a prvním jednáním ŠR byl dán čekáním na jmenování člena ŠR zřizovatelem. Dílčí
nedostatek – absence zápisu o schválení ŠVP pedagogickou radou byl napraven při
jednání pedagogické rady 25. 1. 2016. V dalších bodech vzala ŠR na vědomí zprávu
ředitelky školy ze dne 27. 2. 2016.
 prostuduje školní řád včetně příloh a ŠVP tak, aby tyto dokumenty mohly být
projednány na dalším zasedání ŠR, které proběhne do dvou týdnů.

Přílohy:
č. 1 prezenční listina
č. 2 jednací řád
Zapsal:

Mgr. Jiří Rezek

Ověřil:

Mgr. Veronika Iris Pavelková

Předseda:

Mgr. Štěpán Bekárek

