
Zápis 

 

02 / 2018 
 

 

z 2. zasedání Školské rady, 
  

které se konalo dne 11.10. 2018 v 16:00 hodin v ředitelně  ZŠ 
 

 

 

 

Zahájení jednání: 16:00 hodin    Ukončení jednání: 16:55 hodin 

 

Přítomni:  

Mgr.Beata Dostálová, Ludmila Klichová, Martin Knap, Ing. Pavel Konig, PhDr. Jana 

Semerová (viz příloha „Prezenční listina“) 

 

Omluveni: Ing. Josef Monsport 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Přivítání nového člena Školské rady 

3. Jednací řád 

4. Diskuse 

5. Závěr 

 

Přílohy: 

- Prezenční listina – 1 x 

- Kontaktní údaje členů ŠR 

 

 

Zapisovatel:  PhDr. Jana Semerová 
výsledek hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr.Beata Dostálová 
výsledek hlasování:  pro: 5 proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

ad 1. Schválení programu 

- jednání od počátku řídila předsedkyně minulé ŠR Jana Semerová 

- projednání a schválení programu – program byl schválen v navržené podobě 
výsledek hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

ad 2. Volba předsedy Školské rady 

Způsob hlasování: 

- všichni členové se shodli na veřejném způsobu hlasování 



výsledek hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

      Forma voleb: 

- paní Jana Semerová navrhla na funkci předsedy paní Mgr. Beatu Dostálovou 

s odůvodněním, že Školská rada se týká provozu školy a p.Dostálová je jako učitelka 

ve škole v centru dění, je velmi praktické, aby vykonávala funkci předsedy Školské 

rady. 

 

Předseda volební komise: 

- na funkci předsedy volební komise byla navržena a schválena Mgr. Beata Dostálová, 

která funkci přijala 
výsledek hlasování:  pro: 4  proti: 0  zdržel se: 1 

 

ad 3. Jednací řád  

- Předsedkyně minulé školské rady p. Semerová předložila jednací řád a navrhla 

ponechat jej v uvedeném znění i pro další období. 

 

- Školská rada schválila jednací řád v navržené podobě. 
výsledek hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

ad 4. Diskuse 

- změny ve stávajícím Školním řádu 

- schvalování Výroční zprávy na příští schůzce – zpráva bude zaslána na e-mail Školské 

rady a všichni členové si zprávu přečtou a připraví si připomínky 

- následující schůzka školské rady proběhne 11.10.2018 v 16:00hod v ředitelně ZŠ 

 

 

ad 4. Závěr  
       -    všichni členové školské rady obdrží Zápisy z jednání ŠR v elektronické podobě  

            (e- mailem) 

Zápisy ze školských rad včetně jednacího řádu budou zveřejňována na webových 

stránkách školy 

- předseda zašle na e-mail jednotlivých členů kontakty na všechny členy Školské rady 

- příští jednání ŠR naplánováno na 11.10.2018 (svolá předseda), všem členům bude 

připomenut termín schůzky s nejméně desetidenním předstihem 

- jednání ŠR bylo ukončeno v 16:55 hodin 

 

 

 

V Horním Benešově dne 31.8.2018 

 

Zapsala: PhDr.Jana Semerová 

 

 

 

 

………………………………………..  ……………………………………….. 

Mgr.Beata Dostálová, předseda ŠR   PhDr.Jana Semerová, člen ŠR 

 


