
 
Zápis z druhého jednání Školské rady 27. února 2006 

 
Přítomni: Josef Buchal, Petra Machalová, Michal Mezera, Gabriela Michalicová, Václav  
Soukup, Pavel Suchan 
Hosté jednání: Vít Beran, na část Jana Korytářová 
 
Usnesení Školské rady (ŠR): 
 
• ŠR jednohlasně zvolila svým předsedou Pavla Suchana 
                                                     místopředsedou Petru Machalovou 
                                                     zapisovatelem Petru Machalovou 
• kontrola zápisu z předešlé ŠR bez připomínek 
• připraven návrh „Jednacího řádu“, bude elektronicky schválen do 28. března 2006  
• agenda Rady školy za minulá volební období byla předána v archivním uspořádání (předal 

Pavel Suchan) a uložena v kabinetě matematiky, zeměpisu a dějepisu u Petry Machalové 
• příští schůzka se uskuteční dle dohody se Školním parlamentem – ŠR se bude účastnit 

jeho zasedání 
• výběrem schránky ŠR na vstupních dveřích do školy (u školní družiny) byl pověřen Josef 

Buchal 
• vysvětlení problémů s placením obědů ve školní jídelně  

-  od září byla 2krát změna ve funkci vedoucí školní jídelny 
-   zaveden nový objednávkový systém, který nebyl firmou Barda plně ověřen   
    (potíže by měly být firmou odstraněny do 15.3.2006) 
- na konci školního roku 2005/2006 bude předáno písemné vyúčtování všem 

strávníkům 
- problémy s neplatiči z větší části vyřešeny 

� ŠR akceptuje řešení problémů 
• ŠR opakovaně vyzývá ředitele školy  

� o předložení 
- výsledků hospodaření za kalendářní rok 2005 
- rozpočtu školy na kalendářní rok 2006 
- pravidel hodnocení žáků (normy pro ZŠ Táborská)   
- Školního řádu                                                              
- Pracovního řádu                                                                  
- Provozního řádu 

� o opravu vstupních dveří u šaten – dveře 
 
• ředitel školy na příští schůzce seznámí ŠR s výsledky inspekce z pátku 24. února 2006  
• ředitel školy předložil ŠR Školní vzdělávací program na školní rok 2005/2006  
• ředitel školy seznámil ŠR s předpokládaným investičním plánem na kalendářní rok 2006  
• ŠR projednala připomínky ze zápisů třídních schůzek 

- problémy se zamykáním šaten 
- nespokojenost s velikostí a uspořádáním žákovské knížky 

• ŠR se domluvila na obsahu svých webových stránek 
- opravit název z Rady školy na Školskou radu 
- všechno doposud zveřejněné ve funkčních obdobích Rady školy přesunout do historie 
Rady školy 
- složení ŠR a funkce 



- přehledné umístění zápisů 
- kontaktní adresa na ŠR 
- znění zákona o Školské radě - § 167 a § 168 
- jednací řád 
- kontaktní telefony na Josefa Buchala a Petru Machalovou - kabinety 

• Pavel Suchan projedná s ředitelem školy umístění nástěnky pro ŠR 
• ŠR obdržela informace o nespokojenosti veřejnosti a pracovníků školy s nepřítomností 
ředitele školy v době běžné pracovní doby. 

 
Příští řádné jednání se koná v pondělí 5. června 2006 od 16:30. 
 
Zapsala: Petra Machalová 
Kontrola: Pavel Suchan                                                                 
 


