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Zápis z jednání školské rady, konané dne 3. března 2014   
 

 

Přítomni: zástupci zřizovatele: Marcela Drápalová, Hana Procházková 

  zástupci žáků:  Mgr. Petr Andrýsek, Pavla Tauberová 

  zástupci školy: Mgr. Helena Šafářová 

  ředitelka školy: Ing. Helena Weidingerová 

 

Program: 
 

1. Zahájení 

2. Seznámení s novým členem rady 

3. Význam školské rady 

4. Volba zástupce školské rady do konkurzní komise na obsazení pracovního místa 

ředitele 

5. Diskuze a podněty členů rady 

6. Usnesení 

7. Závěr 

 

Ředitelka školy: 
 

 Seznámila školskou radu se svou rezignací na funkci ředitelky školy a s nutností 

zvolit zástupce školské rady do konkurzní komise.  

 

Marcela Drápalová: 

 

 Seznámila školskou radu se složením konkurzní komise a předpokládaným 

harmonogramem konkurzního řízení.  

 

Školská rada se shodla, že do konkurzní komise by měl být zvolen zástupce rodičů.  

 

Předsedkyně rady: 

 

 Navrhla do konkurzní komise Pavlu Tauberovou, jako dlouholetou členku školské 

rady, která má děti na obou stupních ZŠ.  

 

Pavla Tauberová:  

 

 Se kandidatury do konkurzní komise z rodinných důvodů vzdala.  

 

Mgr. Petr Andrýsek kandidaturu přijal a školská rada ho počtem 4 hlasů za kandidáta do konkurzní 

komise zvolila. Mgr. Petr Andrýsek se zdržel hlasování o své kandidatuře.    

 

Podněty členů rady: 

 

- Prověřit způsob hlasování zákonných zástupců do školské rady, tj. ověřit systém odvozování počtu 

hlasů od počtu žáků navštěvujících ZŠ.  

- Prověřit znění Volebního řádu ve Zřizovací listině školské rady, případně navrhnout zřizovateli 

aktualizaci.   

- Mgr. Andrýsek požádal o zápisy z jednání školské rady za poslední 3 roky.  

- Aktualizovat kontakty na členy školské rady na webu školy.  
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Usnesení ŠR: 
 

1. ŠR bere na vědomí předložené informace. 

2. ŠR  ukládá všem členům ŠR rozvíjet spolupráci s ostatními rodiči a KOS. 

3.   ŠR ukládá předsedkyni ŠR připravit program příštího zasedání rady.  

       

       

 

V Křenovicích 3. března 2014    Zapsala: Mgr. Helena Šafářová 

 

 

Prezenční listina: 

Marcela Drápalová…………………….. 

Hana Procházková…………………….. 

Mgr. Petr Andrýsek………………………. 

Pavla Tauberová………………………….. 

Lenka Orálková – nepřítomna  

Mgr. Helena Šafářová………………….. 

Ing. Helena Weidingerová………………

 


