
 1. zasedání ŠKOLSKÉ RADY 
 ZŠ Svobodná škola Chotěboř 

 Bu�ulova 193, Chotěboř 58301 

 IČO: 04446887 

 Svolala:  ředitelka školy Bc. Lucie Pešková 

 Dne  :  26. 8. 2021 

 Členové  :  Mgr.  Barbora Polívková, Mgr. Dana Talácková  a Mgr. Mar�na Malá Prachárová (rada je tříčlenná) 

 Dále se účastnil:  zástupce školy PeadDr. Jakub Hübner 

 Schvalujeme: 

 ●  Jednací řád 

 ●  Předsedu rady – Členové rady zvolili ze svého středu svého předsedu – tou je Mgr. Barbora Polívková. Funkční období 

 člena rady je 3 let. 

 ●  ŠVP 

 ●  Školní řád 

 Dále se projednával: 

 ●  Návrh rozpočtu 

 V Chotěboři dne: 

 Podpisy: 

 ZŠ SVOBODNÁ ŠKOLA CHOTĚBOŘ – ŠKOLSKÁ RADA 

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


 2. zasedání ŠKOLSKÉ RADY 
 ZŠ Svobodná škola Chotěboř 

 Bu�ulova 193, Chotěboř 58301 

 IČO: 04446887 

 Svolala:  předsedkyně - Mgr. Barbora Polívková 

 Dne  :  17. 5. 2022 

 Členové  :  Mgr.  Barbora Polívková, Mgr. Dana Talácková  a Mgr. Mar�na Malá Prachárová. 

 Dále se účastnili:  ředitelka školy Bc. Lucie Pešková,  zástupce školy PeadDr. Jakub Hubner, 

 Schvalujeme: 

 ●  Rozpočet 

 ●  Diskuze – provozní a organizační záležitos�. 

 V Chotěboři dne: 

 Podpisy: 

 ZŠ SVOBODNÁ ŠKOLA CHOTĚBOŘ – ŠKOLSKÁ RADA 

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


 3. zasedání ŠKOLSKÉ RADY 
 ZŠ Svobodná škola Chotěboř 

 Bu�ulova 193, Chotěboř 58301 

 IČO: 04446887 

 Svolala:  předsedkyně Mgr. Bára Polívková 

 Dne  :  31. 8. 2022 

 Členové  :  Mgr.  Barbora Polívková, Mgr. Dana Talácková  a Mgr. Mar�na Malá Prachárová. 

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

 Schvalujeme: 

 ●  Výroční zprávu 2021/2022 

 ●  Podněty pro ředitelku – zlepšení organizace školní výuky, návrhy na posílení bezpečného klimatu ve škole. 

 Dále podala: 

 ●  Podnět na vyhlášení konkursu na ředitele školy 

 V Chotěboři dne: 

 Podpisy: 

 ZŠ SVOBODNÁ ŠKOLA CHOTĚBOŘ – ŠKOLSKÁ RADA 

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


 JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY 
 ZŠ Svobodná škola Chotěboř 

 Bu�ulova 193, Chotěboř 58301 

 IČO: 04446887 

 h�ps://ekurzy.npi.cz/course/view.php?id=366 

 (1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným 
 zástupcům nezle�lých žáků, zle�lým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na 
 správě školy. Pokud je součás� právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. 

 (2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Tře�nu členů školské rady jmenuje 
 zřizovatel, tře�nu volí zákonní zástupci nezle�lých žáků a zle�lí žáci a studen� a tře�nu volí pedagogič� pracovníci dané školy. Členem 
 školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní 
 formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy. 

 (3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezle�lých žáků a zle�lými žáky a 
 studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy 
 zákonnými zástupci nezle�lých žáků a zle�lými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. 

 (4) Ředitel školy zajis� v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. 

 (5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezle�lých žáků nebo zle�lí žáci a studen� stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované 
 výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 

 (6) Funkční období členů školské rady je tři roky. 

 (7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. 
 Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém 
 prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přije� jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech 
 členů školské rady. 

 (8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle 
 odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské 
 rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z 
 důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d) a f). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách 
 končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách. 

 (9) Funkce člena školské rady skončí před uplynu�m funkčního období 
 a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady, 
 b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady, 
 c) vznikem neslučitelnos� podle odstavce 2 věty tře�, 
 d) v případě opakované neomluvené neúčas� na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo 
 e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první, 
 f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných 
 zástupců nezle�lých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezle�lý žák žákem či studentem školy. 

 ZŠ SVOBODNÁ ŠKOLA CHOTĚBOŘ – ŠKOLSKÁ RADA 

https://ekurzy.npi.cz/course/view.php?id=366

