
ZÁPIS 

z 1. zasedání školské rady konané dne 06.12.2018 

Zasedání školské rady zahájila Mgr. Helena Handlová 

Přítomni: Mgr. Helena Handlová, ředitelka školy, Mgr. Monika Kolaciová, Mgr. Jana 

Aberlová, Petra Pavliňáková 

Program: 

1. Základní informace 

2. Jednací řád školské rady 

3. Volba předsedy školské rady 

4. Seznámení s koncepcí rozvoje školy 2018-2024 

5. Rozpočet a hospodaření ZŠTL za leden-říjen 2018 

6. Pevné termíny schůzí školské rady 

7. Různé  

Ad 1.) Základní informace 

Školská rada nového subjektu ZŠ Tvarožná Lhota, příspěvková organizace byla 

zřízena dne 03.12. 2012 rozhodnutím zastupitelstva obce v souladu s § 167 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).  

a) Po dalším tříletém období proběhla volba jednotlivých členů následovně: 

    Zřizovatel (Obec Tvarožná Lhota) jmenoval 1 člena- Mgr. Jana Aberlová. 

    Zákonní zástupci žáků ZŠ Tvarožná Lhota, p.o. zvolili 1 člena- Petra Pavliňáková 

    Pedag. pracovníci ZŠ Tvarožná Lhota,p.o. zvolili 1 člena- Mgr. Monika Kolaciová 

b) Činnost školské rady a její pravomoci jsou popsány v § 167 a 168 školského zákona. 

Každý člen školské rady obdržel znění těchto paragrafů. 

 

Ad2.) Jednací řád školské rady 

V souladu s odst. 7§ 167 školského zákona školská rada na svém prvním 

zasedání stanovila svůj jednací řád. Návrh jednacího řádu obdrželi všichni 

členové školské rady. 

    Školská rada schválila jednací řád v předloženém znění (3:0:0) 

 

 



Ad.3.) Volba předsedy školské rady 

a) Podle odst. 7§167 školského zákona si školská rada volí svého předsedu. 

Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Jana Aberlová (2:0:1) 

 

Ad.4)  Seznámení členů školské rady s koncepcí rozvoje školy 2018 – 2024 

Ředitelka školy Mgr. Helena Handlová seznámila členy školské rady s koncepcí pro 

šestileté období. Tato koncepce nabyla účinnosti dne 23.03.2018. 

 

Ad.5)  Rozpočet a hospodaření ZŠTL za leden-říjen 2018 

Ředitelka školy Mgr. Helena Handlová seznámila členy školské rady s hospodařením 

ZŠ Tvarožná Lhota, p.o. 

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy ohledně hospodaření v daném období. 

 

Ad.6)  Pevné termíny schůzí školské rady 

Členové školské rady se dohodli na dvou pevných termínech (měsíc) jednání školské 

rady. V případě potřeby se školská rada bude scházet k jednání flexibilně. 

Plánování termínu zasedání školské rady: 

- přelom leden- únor 2019 

-  konec srpna 2019 

 

Ad.7) Různé 

- Určení člena ŠR jako zapisovatele. 

Po společné dohodě byla určena jako zapisovatelka zápisů ŠR Mgr. Monika 

Kolaciová. 

- Mgr. Jana Aberlovou byl vznesen dotaz zapojení školy do vypsaných výzev, 

projektu. Ředitelkou školy byla otázka zodpovězena. 

 

Zapsala: Mgr. Monika Kolaciová 

Ověřila: Petra Pavliňáková 

Ve Tvarožné Lhotě, dne 06.12.2018 


