Školská rada Základní školy v Netolicích.
Dne 9. ledna 2014 se na svém prvním zasedání sešla nová šestičlenná Školská rada ZŠ
Netolice. Školská rada je orgán školy zřizovaný podle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění dalších platných
novel (Školský zákon). Je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,
pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Ředitel školy ze zákona
nesmí být členem.
V průběhu listopadu a prosince loňského roku rodiče tajným hlasováním zvolili za své
zástupce Ing. Pavla Pilaře a Mgr. Zdeňku Kubičkovou, pedagogičtí pracovníci zvolili Mgr. Janu Hůrskou
a Mgr. Stanislava Štěpánka. Zřizovatel, tedy město Netolice, jmenoval do Školské rady pana Oldřicha
Petráška a Mgr. Karla Pižla. Na prvním zasedání Školská rada veřejným hlasování jednomyslně zvolila
Mgr. Karla Pižla do funkce předsedy.
Funkční období členů je tříleté. Kompetence tohoto orgánu jsou taxativně vymezeny
Školským zákonem. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování (zjednodušeně k ŠVP), schvaluje výroční zprávu školy, schvaluje školní řád
a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení žáků, podílí se na zpracování koncepčních
záměrů rozvoje školy. Dále pak projednává návrh rozpočtu školy na další rok, může navrhovat
opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce. Zároveň může
podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy.
Mgr. Ladislav Vovesný
Dne 19. 11. 2014 na svém zasedání Rada města Netolice svým usnesením č. 192/2014 odvolala
zástupce zřizovatele ve Školské radě ZŠ Netolice, tedy pana Oldřicha Petráška a pana Mgr. Karla Pižla.
Následně usnesením č. 193/2014 rada města Netolice jmenovala za členy Školské rady ZŠ Netolice
paní Jindřišku Šandovou a pana Mgr. Vladimíra Peška.
K datu 20. 11. 2014 jsou tudíž členy Školské rady ZŠ Netolice:
za zřizovatele

Mgr. Vladimír Pešek a Jindřiška Šandová

za rodiče

Mgr. Zdeňka Kubičková a Ing. Pavel Pilař

za pedagogické pracovníky

Mgr. Jana Hůrská a Mgr. Stanislav Štěpánek

Nový předseda Školské rady nebyl dosud zvolen.
Mgr. Ladislav Vovesný
Ke dni 2. 2. 2015 rezignovala na své členství ve Školské radě paní Mgr. Zdeňka Kubičková.
V souladu s výsledky voleb se novou členkou Školské rady stala paní Mgr. Květa Sekyrová.

Mgr. Ladislav Vovesný

Dne 27. 2. 2015 nově složená rada veřejným hlasováním jednomyslně zvolila Mgr. Květu Sekyrovou
do funkce předsedkyně Školské rady.
Další jednání bylo stanoveno na 25. 3. 2015 od 16:00 hod na ZŠ Netolice.
Mgr. Stanislav Štěpánek

Schůzka školské rady:
Další schůzka Školské rady ZŠ Netolice se uskutečnila ve středu 25.3.2015
Zúčastnili se jí všichni zvolení členové (Mgr. Květa Sekyrová, Jindřiška Šandová, Mgr. Jana
Hůrská, Mgr. Stanislav Štěpánek, Ing. Pavel Pilař a Mgr. Vladimír Pešek.
Program:
-

-

Předsedkyně ŠR do příští schůzky připraví jednací řád ŠR
Technický stav budov ZŠ Netolice (Mgr. Pešek členy informoval o tom, že město
nezískalo dotaci na výměnu oken. Připraví se podklady pro to, aby obec mohla
v budoucnu využít případné dotace pro zlepšení technického stavu školních budov.)
J. Šandová se zajímala o aprobovanost učitelů (nedostatek vyučujících matematiky)
Další schůze ŠR by se měla konat do konce školního roku

V Netolicích 27.3.2015

zapsala J. Hůrská

Předběžný termín další schůzky: 2. 6. 2015 od 16:00 hod, přeloženo na 9.6.2015!

