Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany

Starosta
MO Plzeň 2 – Slovany
EAP/9

Předloženo na stůl!
IN FORMATIV NÍ ZPRÁVA
Č.:…….

ze dne: 26. 03. 2013

Ve věci: Školské rady na MO Plzeň 2 - Slovany
___________________________________________________________________________
Radu školy upravuje § 132 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

(1) Rada
a) dbá na zachovávání účelu, pro který byla školská právnická osoba zřízena, a na řádné
hospodaření s jejím majetkem, včetně finančních prostředků,
b) schvaluje jednání učiněné jménem školské právnické osoby před jejím vznikem,
c) schvaluje školní vzdělávací programy škol a školských zařízení, jejichž činnost školská
právnická osoba vykonává,
d) schvaluje rozpočet školské právnické osoby a jeho změny, střednědobý výhled jejího
financování a roční účetní závěrku,
e) schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád školské právnické
osoby,
f) projednává návrhy změn zřizovací listiny,
g) navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení školské právnické osoby a
vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení školské
právnické osoby,
h) rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti školské právnické
osoby,
i) schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů školské právnické osoby neuvedených
v § 137 odst. 2 a způsob hospodaření s nimi,
j) schvaluje příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů školské
právnické osoby.
(2) Rada dále vydává předchozí souhlas k právním úkonům, kterými školská
právnická osoba hodlá
a) nabýt nebo převést vlastnické právo k nemovitostem,
b) nabýt nebo převést vlastnické právo k movitým věcem, jejichž cena je vyšší než
dvacetipětinásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního právního
předpisu29) za hmotný majetek,
c) bezúplatně převést vlastnické právo k movitým věcem,
d) zatěžovat majetek, zejména zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo,
e) založit jinou právnickou osobu nebo nabýt účast v již existující právnické osobě, pokud
to není tímto zákonem vyloučeno,

f) provést peněžitý nebo nepeněžitý vklad do právnické osoby založené touto školskou
právnickou osobou nebo do jiné právnické osoby, pokud to není tímto zákonem
vyloučeno.
(3) Rada právní úkon uvedený v odstavci 2 neschválí, jestliže je v rozporu
s požadavkem řádného využívání majetku školské právnické osoby nebo jestliže by jím byl
ohrožen řádný výkon hlavní činnosti školské právnické osoby. Právní úkon uvedený
v odstavci 2 je bez předchozího souhlasu rady neplatný.
(4) Rada má nejméně 3 a nejvýše 15 členů. Počet členů rady stanoví zřizovatel ve
zřizovací listině školské právnické osoby.
(5) Členy rady jmenuje a odvolává zřizovatel, pokud ve zřizovací listině nestanovil
jinak. V případě zániku či úmrtí zřizovatele bez právního nástupce jmenuje a odvolává členy
rady ministerstvo, pokud zřizovatel nestanovil ve zřizovací listině jinak.
(6) Členem rady může být jen fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním
úkonům, nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin a není v pracovněprávním
ani jiném obdobném vztahu ke školské právnické osobě.
(7) Funkční období člena rady je 5 let.
(8) Členství v radě zaniká
a)
b)
c)
d)
e)

uplynutím funkčního období,
odstoupením,
pozbytím předpokladů pro členství v radě podle odstavce 6,
odvoláním, nebo
úmrtím.

(9) Člen rady může být z funkce odvolán v případě, že po dobu delší než 6 měsíců
nemůže vykonávat funkci člena rady nebo se opakovaně nedostavil na jednání rady.
(10) Členové rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání rady.
(11) Členové rady mohou ze svého středu zvolit místopředsedu, který zastupuje
předsedu v době jeho nepřítomnosti.
(12) Při rozhodování je hlasovací právo členů rady rovné. Nestanoví-li zřizovací
listina jinak, je rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů,
a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
(13) Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Pokud předseda rady nesvolá zasedání rady
po dobu 1 roku, může zasedání rady svolat i jiný člen rady. Na žádost ředitele je předseda
rady povinen svolat mimořádné zasedání rady. Pokud předseda rady nesvolá mimořádné
zasedání rady do 30 dnů od žádosti ředitele, může je svolat ředitel.
(14) Ostatní náležitosti činnosti rady stanoví jednací řád rady.

(15) Členům rady může být za výkon funkce poskytnuta odměna ze zlepšeného
výsledku hospodaření školské právnické osoby; výši odměny stanoví zřizovatel.
V podmínkách města Plzně je zřizování školských rad upraveno ve Statutu města Plzně, čl.
19, odst. 1), písm. d): Orgány s celoměstskou působností:
d) zřizují školské rady a vydávají jejich zřizovací listiny a jmenují jednoho ze zástupců
zřizovatele do školské rady;

ZÁSTUPCI MO PLZEŇ 2 - SLOVANY VE ŠKOLSKÝCH
RADÁCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Škola
Masarykova ZŠ
Jiráskovo nám. 10,
Plzeň
13. ZŠ
Habrmannova 45,
Plzeň
20. ZŠ
Brojova 13,
Plzeň
21. ZŠ
Slovanská alej 13,
Plzeň
25. ZŠ
Chválenická 17,
Plzeň
ZŠ Plzeň – Božkov
Vřesinská 17,
Plzeň

Zástupce MO P2

Jmenován usnesením
RMO P2
170/2011

Datum konání RMO
P2
05. 10. 2011

Mgr. Jan Fluxa
U Ježíška 9, PM

77/2011

27. 04. 2011

Mgr. Michal
Vozobule
Manětínská 69, PM
Ing. Petr Sova,
Hlohová 10, PM

77/2011

27. 04. 2011

77/2011

27. 04. 2011

Eva Trůková,
Jiráskovo nám. 4, PM

54/2011

16. 03. 2011

Adolf Bláha,
Cukrářská 10, PM

77/2011

27. 04. 2011

Ing. Jana Kolářová,
Zahradní 6, PM

Zprávu předkládá:

Ing. Lumír Aschenbrenner
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Zprávu zpracoval
22. 03. 2013:

Ing. Miroslav Němec

vedoucí odboru EaP ÚMO P2

