
Zápis 
ze zasedání Školské rady SZŠ Jaselská 7/9, Brno, konaného dne 14. 10. 2005  

v kanceláři ředitelky školy od 13 00 hodin. 
 
 

Přítomni:  
Členové školské rady: ing. Milan Venclík, Jana Tichá, Emilie Mašová, Petra Jílková, 
Mgr. Radmila Poláčková 

 

Hosté:  
PhDr. Jarmila Kelnarová - ředitelka školy 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Prohlídka školy 

3. Stanovaní zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Volba předsedy školské rady 

5. Rozprava 

6. Schválení školních dokumentů 

7. Usnesení - závěr 

 

První zasedání Školské rady svolala ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová a připravila pro 

členy Školské rady písemné podklady pro jednání. 

V úvodu seznámila přítomné  se zaměřením školy, studijními obory, kapacitami, s výsledky 

zájmové činnosti žáků, doplňkovou činností školy. Rovněž poukázala na potřeby školy, mimo 

jiné vybudování učebny psychologie, dokončení sportovního hřiště atd. 

Poté si členové Školské rady prohlédli učebny a zázemí školy (knihovnu, posilovnu, aulu). 

Ředitelka školy informovala o komplikacích, ke kterým dochází při uplatňování zákona  

o ochraně dat č.101/2000Sb. (poplatky nemocničním zařízením za studenty, pracovněprávní 

vztahy pedagogických pracovníků k nemocničním zařízením). 

Po prohlídce školy následovalo jednání v kanceláři ředitelky školy. 

Školská rada ustanovila zapisovatelku zápisu jednání Mgr. Radmilu Poláčkovou a 

ověřovatelku zápisu odb. uč. Petru Jílkovou. 



Následovala volba předsedy Školské rady. 

Navržený kandidát ing. Milan Venclík byl zvolen 5 hlasy členů rady, sám se hlasování zdržel. 

Zvolený předseda se ujal řízení jednání. Byly předloženy 2 dokumenty ke schválení. Jednalo 

se o Školní řád SZŠ Jaselská7/9 a Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2004/2005 

mimo hospodářskou část. 

Členové Školské rady se seznámili s oběma dokumenty, které jsou trvale k dispozici 

v knihovně školy. 

Oba dokumenty byly bez připomínek jednohlasně schváleny. 

Z průběhu jednání vyplynula potřeba vytvoření jednacího řádu rady. Tímto úkolem byl 

pověřen předseda Školské rady ing. M. Venclík. 

Bylo dohodnuto, že v případě potřeby bude předseda požádán o svolání mimořádného jednání 

Školské rady.  

Byl navržen host pro další jednání Školské rady ředitelka školy PhDr. Jarmila Kelnarová. 

První jednání školské rady bylo ukončeno v 15 00 hodin. 

 

V Brně dne 14. 10. 2005 

Zapsala: Mgr. Radmila Poláčková 

 

Ověřovatel zápisu: odb. uč. Petra Jílková 


