
Zápis z ustavující schůze školské rady konané dne   3. 3. 2016      

Přítomni: Ing. Jiří Uličník, Mgr. Eva Jandásková, Slavomír Navrátil, Petra Kamenská, Mgr. 

Hana Pavlisová, Mgr. Zdeňka Volaříková 

Omluveni: Mgr. Jana Ševčíková 

Zúčastnila se: Eva Jandásková,  ředitelka školy 

Ustavující schůzi školské rady svolala ředitelka školy. 

 

Program: 

1. Seznámení členů rady s průběhem voleb do školské rady 

2. Schválení jednacího řádu školské rady 

3. Volba předsedy školské rady 

4. Organizační záležitosti 

 

AD1) Volby do školské rady byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 6. 10. 2015, kdy byla 

prostřednictvím třídních schůzek předána informace o vyhlášení voleb zákonným 

zástupcům žáků.  Informace obsahovala sdělení o konání voleb do školské rady, 

základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. 

Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů na adresu školy. Dále zde byly 

informace o účelu zřízení školské rady převzaté ze školského zákona č. 561/2004 Sb.  

         Volby proběhly dne 13. 10. 2015. Dostavilo se 29 rodičů, účast je zaznamenána jejich 

podpisy na prezenční listině – seznamech žáků celé školy. Zástupci za zákonné zástupce 

žáků do školské rady na období 2015 – 2018 se staly paní Ševčíková a paní Kamenská.  

          Podle výsledků voleb pedagogických zástupců byli jmenováni dva pedagogové:  Mgr. 

Zdeňka Volaříková a  Mgr. Hana Pavlisová.  

         Jako zástupce školské rady za zřizovatele byl zřizovatelem školy  

         schválen místostarosta  Ing. Jiří Uličník a  člen zastupitelstva Slavomír Navrátil. 

         V následujícím období bude tedy složení zástupců školské rady následující:  

         Petra Kamenská - členka školské rady 

         Mgr. Jana Ševčíková  - členka školské rady 

         Mgr. Hana Pavlisová - členka školské rady 

         Mgr. Zdeňka Volaříková - členka školské rady 

         Slavomír Navrátil - člen školské rady 

         Ing. Jiří Uličník - člen školské rady 



AD2)  Školská rada navrhla na svém zasedání dne 3. 3. 2016 nový jednací řád, kterým 

stanovuje přípravu a způsob jednání, rozhodování a plnění jejich usnesení. Tento řád byl 

členy školské rady tentýž den schválen. 

 

AD 3) Volba předsedy školské rady. Byl vysloven návrh, aby funkce předsedy vykonávala paní 

Petra Kamenská. Všichni členové s návrhem souhlasili a odhlasovali. 

 

AD4) Ředitelka seznámila školskou radu s návrhem hospodaření na rok 2016 a s dlouhodobou 

koncepcí školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Nezdenicích 3. 3. 2016       zápis provedl: Mgr. Zdeňka Volaříková 

 

 


