
Zápis ze zasedání školské rady ze dne 12. 6. 2020 

 

Přítomny:  Mgr. Jana Šopejstalová, DiS. 

Štěpánka Rejzková 

Jitka Nováková 

Vendula Brožová 

Anna Vildová 

Omluveny: MUDr. Václava Gutová 

 

Program:  Hospodaření PO za rok 2019 

Rozpočet na rok 2020 

Inventarizace majetku k 31.12.20119 

Výsledky zápisu do MŠ a ZŠ 

Ostatní 

 

Předsedkyně uvítala přítomné a předala informace k 

- o hospodaření PO za rok 2019 – skončilo kladným výsledkem 

- o rozpočtu na rok 2020 – v plánu je jako mínusový (nákup konvektomatu pro školní jídelnu 

odebral z rozpočtu do investic 200 000 Kč) 

- inventarizaci majetku k 31.12.2019 

- souhlasu o vyřazením majetku z evidence - ve výši 31 390 Kč. 

- zápis do MŠ – k zápisu se dostavilo 21 dětí, 4 žadatelé žádost stáhli, nově nastoupí 17 dětí.   

K 1. 9. 2020 bude v MŠ 56 dětí. 

- zápis do ZŠ – 22 dětí, 4 odklady, jedna stažená žádost. Prvňáků nastoupí 17. Celkem bude 

v ZŠ 83 žáků. 

- způsob distanční výuky během epidemie Covid 19 – využívání online prostředí 

k videovýuce, komunikace se žáky a jejich rodiči prostřednictvím digitálních aplikací 



- probíhající projekty na ZŠ a MŠ Holoubkov – Ovoce do škol, Mléko do škol, podpora  výuky 

plavání, podpora nadace manželů Kellnerových – Pomáháme školám k úspěchu, Šablony 

Ostatní:  

Předsedkyně seznámila přítomné členky s možností provádět schůzky školské rady online 

prostřednictvím digitálních technologií.  

„ŠKOLSKÁ RADA PER ROLLAM“ 

K tomu, aby nedošlo k ochromení Školy v každodenním rozhodování, slouží možnost 

rozhodování Školské rady v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, v praxi 

často označované jako „rozhodování per rollam“. 

Rozhodování per rollam mimo zasedání orgánu 

Typickým příkladem rozhodování orgánu per rollam je rozhodování orgánu mimo své 

regulérní zasedání. Jde běžně o situace, kdy je nutné bezodkladně rozhodnout o určité 

záležitosti Školy a není zde prostor k tomu, aby mohlo dojít k projednání věci na řádném 

zasedání tohoto orgánu. 

Jak vyplývá z ustanovení § 158 nového občanského zákoníku, podmínkou pro možnost 

takového rozhodování je, že zakladatelské právní jednání (tj. v případě ŠR - její stanovy) tuto 

možnost výslovně připustí. Zakladatelské právní jednání přitom musí popsat způsoby, jakým 

takovéto rozhodování per rollam může proběhnout. Právní úprava obecně připouští 

rozhodování v písemné formě (tedy poštou) nebo rozhodování s využitím technických 

prostředků (prostřednictvím internetu, e-mailu, chatu) 

 

- O školské radě per rollam se bude jednat na příští schůzi, která bude 31. 8. 2020 v 17.00 

 

Závěrem p. Šopejstalová poděkovala členkám za účast a ukončila schůzi ŠR. 

 

Zapsala:  Mgr. Jana Šopejstalová, DiS. 

Předsedkyně školské rady 


