
 

Zápis z 1. schůze Školské rady, zřízené při Jubilejní ZŠ 

Masarykově a MŠ Nové Bránice dne 24.8.2021 

Přítomni:  
Zástupci pedagogických pracovníků – Mgr. Kateřina Podveská, Mgr. Michaela Augste 
Zástupci zákonných zástupců žáků – Ing. Martin Kališ, Ing. Luděk Rýdlo 
Zástupci zřizovatele – Ing. Jiří Kříž, Bc. Tereza Součková 
Hosté: Mgr. Radek Podveský 
 
Schůze školské rady byla řádně a včas svolána Mgr. Radkem Podveským, ředitelem ZŠ.  
Zahájení: 17:00 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Jednací řád ŠR 
3. Kompetence ŠR 
4. Termíny jednání ŠR 
5. Program jednání ŠR 
6. Volba předsedy ŠR 
7. Diskuze 
8. Závěr 

 
1. Zahájení 
Jednání bylo zahájeno panem ředitelem, který se dotazoval na současný stav Jednacího řádu 
ŠR.  
2. Jednací řád školské rady 
Mgr. Podveská předložila ostatním členům školské rady stávající jednací řád, platný od roku 
2018, který byl shledán všemi členy školské rady jako strohý a nedostačující. Nový jednací 
řád bude projednán a schválen na schůzi 31.8.2021, přičemž všichni přítomní byli vyzvání 
k předložení úprav a doplnění ve stávajícím jednacím řádu. Paní Mgr. Podveská přislíbila 
přeposlání konverzace s Mgr. Holým ohledně doplnění jednacího řádu. Tak abychom se 
vyhnuli v budoucnosti nedorozuměním.  
 
3. Kompetence školské rady 
Proběhla diskuze na téma, jaké záležitosti budou na schůzích školské rady projednávány. 
Záležitosti týkající se prospěchu a chování jednotlivých žáků konzultují přímo rodiče žáků 
s panem ředitelem, případně s konkrétním pedagogickým pracovníkem, nikoli se členy 
školské rady, kteří by dále problém interpretovali na schůzi školské rady. V kompetencích 
členů školské rady je projednání záležitostí týkajících se chodu školy, zaměření výuky, kvality 
vzdělávání, atp.   
Pan Ing. Kříž navrhnul, aby byly veškeré dotazy směřovány na pedagogický sbor, popřípadě 
pana ředitele a ti by rozhodnuli, zda je dané téma třeba probrat a řešit v rámci jednání 
školské rady.  
Paní Mgr. Podveská připomněla, že kompetence školské rady jsou vymezeny ve školském 
zákoně. 
 



 
 
4. Termíny schůzi školské rady 
Členové školské rady se po krátké diskuzi shodli na pravidelném setkávání 1x za měsíc. Dle 
potřeby je možno schůze svolávat častěji nebo v delších časových rozestupech. 
V konkrétních případech (týkajících se školské rady), budou mít rodiče možnost se na 
školskou radu dostavit. Rodiče budou o této možnosti informováni na třídních schůzkách a 
termíny školských rad budou uveřejněny na stránkách školy. 
 
5. Program jednání schůzí školské rady – bude upřesněno Jednacím řádem! 
Před každou schůzí školské rady obdrží členové program obsahující konkrétní body 
k projednání, nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání schůze. K zaslání bodů na 
školskou radu budou vyzvání předsedkyní ŠR alespoň týden před konáním jednání. 
 
6. Volba předsedy školské rady 
Proběhla řádná volba předsedy školské rady pro období 2021-2024. 
Navržena byla Bc. Tereza Součková.  
 
Hlasování : 5 pro 0 proti  1 se zdržel 
Usnesení č.1: Předsedou školské rady zřízené při Jubilejní ZŠ Masarykově a MŠ Nové 
Bránice pro období 2021-2024 byla zvolena Bc. Tereza Součková. 
 
7. Diskuze 
V diskuzi se p. Kališ dotazoval na termín třídních schůzek a také účast na kurzu plavání 
v novém školním roce. Pan ředitel odpověděl: termín bude stanoven v přípravném týdnu a 
poté oznámen rodičům. Kurz plavání není rozhodnut a dle pana ředitele jsou tři varianty – 
dokončení kurzu z loňského roku, zahájení nového kurzu, nekonání kurzu plavání. 
 
V rámci diskuze byl také vznešen požadavek na informovaní rodičů na třídních schůzkách a 
nejdůležitějších dokumentech týkajících se výuky a upozornění na pasáže, které v minulých 
letech vedly k nedorozuměním mezi rodiči a pedagogy.  
 
 
Po krátké diskuzi byla schůze školské rady v 18:35 hod ukončena. 
 
Zapsala: Bc. Tereza Součková 
Schváleno: Ing. Jiří Kříž 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
Bc. Tereza Součková      Ing. Jiří Kříž. 


