
 RADA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY 
 1. zasedání 
 ZŠ Svobodná škola Chotěboř 

 Bu�ulova 193, Chotěboř 58301 

 IČO: 04446887 

 Svolala:  ředitelka školy Bc. Lucie Pešková 

 Dne  :  2. 9. 2021 

 Členové  :  PaedDr. Zdenka Königsmarková, Ing. Tomáš  Dostálek, Mgr. Luděk Benák  (rada je tříčlenná) 

 Dále se účastnil:  zástupce školy PeadDr. Jakub Hübner 

 Schvalujeme: 

 ●  Jednací řád 

 ●  Předsedu rady – Členové rady zvolili ze svého středu svého předsedu – �m je Ing. Tomáš Dostálek. 

 Funkční období člena rady je 5 let. 

 ●  ŠVP 

 ●  Školní řád 

 ●  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 Dále se projednával: 

 ●  Návrh rozpočtu 

 V Chotěboři dne: 

 Podpisy: 

 ZŠ SVOBODNÁ ŠKOLA CHOTĚBOŘ – ŠKOLSKÁ RADA 

https://www.chotebor.cz/paeddr-zdenka-konigsmarkova/o-1659


 RADA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY 
 2. zasedání 
 ZŠ Svobodná škola Chotěboř 

 Bu�ulova 193, Chotěboř 58301 

 IČO: 04446887 

 Svolal:  předseda Ing. Tomáš Dostálek 

 Dne  :  27. 5. 2022 

 Členové  :  PaedDr. Zdenka Königsmarková, Ing. Tomáš  Dostálek, Mgr. Luděk Benák  (rada je tříčlenná) 

 Dále se účastnil:  ředitelka školy Bc. Lucie Pešková  a  zástupce školy PeadDr. Jakub Hübner 

 Schvalujeme: 

 ●  Rozpočet 

 V Chotěboři dne: 

 Podpisy: 

 ZŠ SVOBODNÁ ŠKOLA CHOTĚBOŘ – ŠKOLSKÁ RADA 

https://www.chotebor.cz/paeddr-zdenka-konigsmarkova/o-1659


 RADA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY 
 3. zasedání 
 ZŠ Svobodná škola Chotěboř 

 Bu�ulova 193, Chotěboř 58301 

 IČO: 04446887 

 Svolal:  předseda Ing. Tomáš Dostálek 

 Dne  :  5. 9. 2022 

 Členové  :  PaedDr. Zdenka Königsmarková, Ing. Tomáš  Dostálek, Mgr. Luděk Benák  (rada je tříčlenná) 

 Dále se účastnil:  ředitelka školy Bc. Lucie Pešková  a  zástupce školy PeadDr. Jakub Hübner 

 Schvalujeme: 

 ●  Výroční zprávu 2021/2022 

 Dále se projednával: 

 ●  Podnět na vyhlášení konkurzu na ředitele školy 

 V Chotěboři dne: 

 Podpisy: 

 ZŠ SVOBODNÁ ŠKOLA CHOTĚBOŘ – ŠKOLSKÁ RADA 

https://www.chotebor.cz/paeddr-zdenka-konigsmarkova/o-1659


 RADA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY 
 Jednací řád 
 ZŠ Svobodná škola Chotěboř 

 Bu�ulova 193, Chotěboř 58301 

 IČO: 04446887 

 podle §167 zákona 561/2004 Sb., školského zákona 

 (1)  Radu školské právnické osoby  svolává předseda podle potřeby, nejméně však 2x ročně. 

 (2) Program jednání navrhuje předseda  rady školské právnické osoby. 

 (3)  Rada školské právnické osoby  je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Za schválený dokument se 
 považuje dokument, pro který hlasuje většina přítomných členů, při rovnos� hlasů je rozhodující hlas předsedy. 

 (4) Ředitel je povinen umožni  t radě školské právnické osoby  přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. 
 Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy  radě školské právnické osoby  pouze za 
 podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k 
 informacím �m není dotčeno. Členov  é rady š  kolské právnické osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o informacích a 
 citlivých osobních údajích o žácích i pracovnících školy, se kterými takto přijdou do styku. 

 (5)  Rada  školské právnické osoby rozhodne o schválení dokumentů do 1 měsíce od předložení ředitelem školy. Pokud  rada 
 školské právnické osoby  dokument neschválí, ředitel předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného 
 projednávání se zúčastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani po opakovaném projednání nebo  rada školské právnické 
 osoby  neprojedná dokument do 1. měsíce od předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu 
 zřizovatel (§ 168, odst. 3 zákona 561/2004Sb.). 

 (6)  Rada školské právnické osoby  schvaluje: 
 ●  výroční zprávu o činnos� školy, 
 ●  školní řád, 
 ●  pravidla pro hodnocení, 

 podílí se: 
 ●  na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 

 vyjadřuje se: 
 ●  k návrhu ŠVP a jeho uskutečňování, 

 projednává: 
 ●  návrh rozpočtu školy na další rok, 
 ●  inspekční zprávy ČŠI, 

 podává: 
 ●  podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím 

 státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, 
 ●  návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy. 

 (7)  Rada školské právnické osoby p  ořizuje ze svého jednání zápis, jehož součás� je usnesení. 

 (8) Jedenkrát ročně informuje  rada školské právnické osoby  zákonné zástupce žáků, pedagogický sbor školy a zřizovatele 
 o své činnos� v uplynulém období. 

 (9) Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení  radou školské právnické osoby. 

 (10) Jednací řád byl schválen 2. září 2021 a nabývá účinnos� �mto dnem. 

 ZŠ SVOBODNÁ ŠKOLA CHOTĚBOŘ – ŠKOLSKÁ RADA 



 V Chotěboři dne 2. 9. 2021 

 Ing. Tomáš  Dostálek, předseda Školské právnické osoby ZŠ Svobodné školy Chotěboř 

 Podpis: 

 ZŠ SVOBODNÁ ŠKOLA CHOTĚBOŘ – ŠKOLSKÁ RADA 


