
     Základní škola SMART š.p.o. 
 Neklanova 1806, 413 01  Roudnice nad Labem 

 info@skola-smart.cz | +420 602 320 364 

 www.skola-smart.cz |IČO: 036 550 91      

  

 _____________________________________________________________________ 

Zápis z jednání školské rady 

Datum konání:  15.1. 2020 

Místo konání:   Neklanova 1806, Roudnice nad Labem, 413 01 

Přítomni:  K. Koubská , J. Puršl, M. Kopáčková, J. Křiček 

Hosté:   - 

Omluven:  - 

 

Program:  

1. Úvod, schválení programu a zahájení zasedání Rady 

2. Seznámení členů Rady se zákonnými povinnostmi a kompetencemi.  

3. Připomenutí volebního řádu Rady 

4. Volba předsedy Školské rady 

5. Projednání intervalu, obsahu a formy pravidelných jednání 

6. Školská rada projednala předložené dokumenty  

7. Školská rada schválila předložené dokumenty   

8. Termín příštího jednání Rady  

 

1. Ředitelka školy K. Koubská zahájila jednání Školské rady. Předložila program jednání, 

který členové Rady schválili.  

 

2. Členové rady byli seznámení zákonnými povinnostmi a kompetencemi viz. § 168, 

školského zákona: 
 

Školská rada 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování, 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a 

navrhuje jejich změny, 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních 

školách, 

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení 

hospodaření, 

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 
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h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy, 

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

 

 

3. Rada byla seznámena s volebním řádem Školské rady 

 

4. Členové rady zvolili za předsedu Rady J. Puršla 

 

5. Rada projednala pravidelné termíny jednání Rady a to každý rok v měsících říjen, březen a 

popř. červen. Vždy před jednáním Rady ŠPO. Jednání bude rozděleno na dvě části  

 

a) jednání členů Rady k projednání a schvalování zákonných bodů 

b) jednání Rady společně se zástupci rodičů – „třídních rodičů“ 

 

Rada se shodla na nové formě komunikace a spolupráce s rodiči výběrem tzv. „třídních 

rodičů“, které osloví a formu výběru zvolí každý třídní učitel. Dojde tedy k nahrazení tzv. 

„Rady rodičů“ v komunikaci s rodiči. Seznámení s touto změnou provedou třídní učitelé na 

mimořádné třídní schůzce v průběhu února.  

Všichni rodiče budou písemně informování o novém způsobu komunikace. 

 

  

6. Členové rady projednali tyto předložené školní dokumenty: Výroční zpráva školy za rok 

2018/19, revidovaný Školní řád k 1.12.2019, revidovaná Pravidla hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků k 1.9.2019. 

 

 

7. Členové rady schválili tyto předložené školní dokumenty: Výroční zpráva školy za rok 

2018/19, revidovaný Školní řád k 1.12.2019, revidovaná Pravidla hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků k 1.9.2019. 

 

8. Příští jednání rady proběhne v druhé polovině března 2020 

 

 

Zapsal: Jiří Puršl     V Roudnici nad Labem 15.1. 2020 

mailto:info@skola-smart.cz
http://www.skola-smart.cz/

