Školská rada při SŠ obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Zápis z jednání ŠR dne 11. 4. 2012
Jednání školské rady svolal ředitel školy Mgr. Z. Musil a jako členové školské rady byli přítomni:
Za zřizovatele jmenován:

Mgr. Jaromír Brychta - místostarosta města Žďár nad Sázavou
p. Zdeňka Zichová - ved. ŠJ SŠOS, místostarostka obce Světnov

Za pedagogické pracovníky:

p. Hana Jelínková/učitelka, Ing. Jitka Malcová/učitelka

Za zákonné zástupce nezletilých žáků: p. Krásná – zástupce rodičovské veřejnosti
Za zletilé žáky:

p. Brabec, žák 1. ročníku oboru vzdělání Podnikání

Program jednání:
1. výsledky voleb
2. informace o organizaci a činnosti předchozí školské rady (Mgr. Zedníček)
3. volba předsedy školské rady
4. ustanovení a schválení jednacího řádu
5. různé, diskuse
ad 1) VÝSLEDKY VOLEB
a) Volba zástupce zletilých žáků a zákonného zástupce nezletilých žáků
- volby zletilého žáka se zúčastnilo 67% žáků. Splněna podmínka 50% účasti zletilých žáků ve volbách,
stanovená volebním řádem.
zvolen:
 Miroslav Brabec, žák třídy 1.P
Volba zákonného zástupce nezletilých žáků
- odevzdáno 230 hlasů zákonných zástupců, kteří volili:
pro: 159 hlasů
proti: 1 hlas
zdržel se: 70 hlasů
zvolen:
 p. Krásná, zákonný zástupce žáka třídy OA2.
b) Volba zástupce pedagogických pracovníků
- volby se zúčastnilo 80% pedagogických pracovníků
zvolen:
 Ing. Jitka Malcová – učitelka
 Hana Jelínková – učitelka
c) Jmenování zástupce zřizovatele
- ředitel školy jmenoval zástupce zřizovatele v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. (školský
zákon) § 167 odst. 2
Jmenován:
 Mgr. Jaromír Brychta – místostarosta města Žďár nad Sázavou
 Zdeňka Zichová – místostarostka obce Světnov, vedoucí ŠJ SŠOS Žďár n. Sázavou
ad 2) ORGANIZACE A ČINNOST PŘEDCHOZÍ ŠR
12/2005 – 12/2008 – 1. funkční období ŠR ve složení: Mgr. Zedníček, p. Jelínková H., p. Šustr
12/2008 – 12/2011 – 2. funkční období ŠR ve složení: Mgr. Zedníček, p. Jelínková H., p. Harvánková
Ze všech jednání ŠR byly vedeny zápisy, které jsou k dispozici na sekretariátu školy nebo na webu školy
(odkaz „komunikace s rodiči“).
Na webu školy je i kontaktní formulář na členy školské rady.

ad 3) VOLBA PŘEDSEDY ŠR
- předsedou školské rady byla zvolena Ing. Malcová 6 hlasy pro její osobu – na tříleté funkční období
ad 4) USTANOVENÍ A SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU ŠR
- ŘŠ předložil školské radě návrh jednacího řádu, seznámil ŠR s jeho obsahem. Jednací řád byl ŠR schválen.
ad 5) Různé
Mgr. Brychta – informoval o optimalizaci škol (MŠ, ZŠ), které jsou v kompetenci města Žďáru nad Sázavou
v předchozím období. Současně informoval o stanovisku města k návrhu slučování středních škol, které
působí na území města Žďáru nad Sázavou a jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina.
Byl navržen předběžný termín konání příští ŠR – 9.5.2012 ve 13.30 hod.

Zapsala:
Jana Jílková, v.r.
asistentka ředitele

Ve Žďáře n. Sázavou, 11. 4. 2012

Schválil:
Mgr. Zdeněk Musil, v.r.
ředitel školy

