Zápis z jednání školské rady
8. 2. 2018 15.00
Přítomní členové:
• V. Jára, A. Kočina, M. Kousalíková, J. Pauer, J. Pavlík (od 15.35), J. Tuzar, Z. Hamhalterová
(ředitelka školy)
Představení členů rady
• ředitelka školy představila členy školské rady
◦ Ing. Marie Kousalíková – zástupce zřizovatele
◦ BcA. Jaroslav Pauer – zástupce zřizovatele
◦ Adam Kočina – zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
◦ MUDr. Jan Pavlík, MBA – zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
◦ Mgr. Václav Jára – zástupce pedagogických pracovníků
◦ Mgr. Jan Tuzar – zástupce pedagogických pracovníků
Projednání jednacího řádu
• ředitelka školy představila dosavadní jednací řád školské rady
◦ v Článku 1 navrhuje doplnit na konec odstavce text: „ve znění pozdějších předpisů“
◦ hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo
• M. Kousalíková navrhuje zařazení bodu o hlasování per rollam
◦ v Článku 6 navrhujeme doplnit na konec text: „Ve výjimečných případech se může
školská rada usnášet hlasováním per rollam nadpoloviční většinou svých členů. Pokyny
k tomuto hlasování dává předseda školské rady.“
◦ hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo
• školská rada se usnesla na výše uvedených změnách jednacího řádu školské rady
• nové znění jednacího řádu je přílohou tohoto zápisu
Projednání výsledků hospodaření školy za rok 2017
• ředitelka školy předložila radě dokumenty o hospodaření školy v roce 2017
◦ Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017
◦ Rozbor hospodaření za rok 2017 (Hlavní činnost, Doplňková činnost)
◦ Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2017
◦ Komentář k rozboru hospodaření za rok 2017
• hlavní účetní školy J. Cibulková podala podrobnější informace o jednotlivých položkách
• ředitelka školy předložila dokumenty o rozpočtu školy pro rok 2018
◦ Finanční rozvaha pro rok 2018
• školská rada projednala výsledky hospodaření školy za rok 2017 a rozpočet školy pro rok
2018
Volba předsedy a zapisovatele školské rady
• J. Tuzar navrhuje V. Járu
• A. Kočina navrhuje M. Kousalíkovou
• M. Kousalíková navrhuje J. Pavlíka
• všichni kandidáti souhlasí s výkonem funkce předsedy školské rady
• hlasování (pro zvolení je třeba nadpoloviční většina hlasů členů školské rady, tj. nejméně
4 hlasy)
◦ kandidát J. Pavlík – 3 hlasy pro
◦ kandidátka M. Kousalíková – 3 hlasy pro
◦ kandidát V. Jára – 3 hlasy pro
• M. Kousalíková znovu navrhuje J. Pavlíka
• opakované hlasování

◦ kandidát J. Pavlík – 6 hlasů pro
předsedou školské rady byl zvolen J. Pavlík
J. Tuzar se vzdává funkce zapisovatele a navrhuje V. Járu
V. Jára souhlasí s výkonem funkce zapisovatele školské rady
hlasování
◦ kandidát V. Jára – 6 hlasů pro
• zapisovatelem školské rady byl zvolen V. Jára

•
•
•
•

Termín příštího jednání
• ředitelka školy navrhuje (vzhledem k potřebám školy a povinnostem školské rady) termín
21. června 2018
◦ J. Pauer neví, zda se bude moci zúčastnit
◦ ostatní členové rady souhlasí s navrhovaným termínem
Zapsal
V. Jára, 8. února 2018
Schválil
J. Pavlík, 8. února 2018

