
 

Zápis z 1. jednání školské rady (2020-2023)  
při ZŠ Vrané nad Vltavou 

 
 
Datum: 8. ledna 2020 od 17h, ředitelna ZŠ 

Přítomni: Hereitová Ivana, Hnátová Jaroslava, Stanislav Drábek, Jan Kukla, Lenka Lodrová, Ivana Rážová, 

Lucie Strejcová, Vladimír Hudousek, Daniela Pořízková 

Omluveni: Kadlecová Jana  

Průběh jednání: 

1. Ředitelka školy D. Pořízková zahajuje zasedání školské rady (dále jen ŠR). Představuje jednotlivé 

členy. Seznamuje přítomné členy ŠR s průběhem a výsledkem voleb do ŠR. 

2. Ředitelka školy připomíná povinnosti ŠR týkající se dnešního programu, které vyplývají z dané 

legislativy (§167 a §168 Školského zákona)- volba předsedy ŠR a schvalování jednacího řádu ŠR.  

Přistupuje tedy k prvnímu z těchto bodů. Ptá se, zdali má někdo z přítomných zájem stát se 

předsedou ŠR. Nikdo se nehlásí. Poté se ptá, zda někdo z přítomných navrhuje jiného člena za 

předsedu ŠR. Navrženi jsou dva kandidáti – V. Hudousek, I. Hereitová. Stanislav Drábek má 

připomínku, že by podle něj bylo vhodnější, aby předsedou ŠR nebyl nikdo ze členů zvolených z řad 

pedagogických pracovníků jako podřízených ředitelky školy. Ostatní souhlasí. Navrženým 

kandidátem na předsedu ŠR zůstává tedy pouze pan V. Hudousek. Probíhá hlasování. Předsedou ŠR 

rady je jednomyslně všemi přítomnými odsouhlasen V. Hudousek. 

3. Paní ředitelka seznamuje nové členy ŠR s legislativou týkající se ŠR (předčítá paragrafy školského 

zákona týkající se ŠR- §167 a §168 Školského zákona). 

4. Paní ředitelka předkládá jednací řád předchozí ŠR. Členové ŠR po prostudování původního 

jednacího řádu navrhují drobné úpravy, které jsou zapracovány do článku 7 a 13. Paní ředitelka dává 

hlasovat o novém znění jednacího řádu ŠR. Změny jednacího řádu jsou jednomyslně 

odsouhlaseny všemi přítomnými členy nové ŠR.  

5. Ostatní 

J. Hnátová informuje ŠR o zřízeném kontaktním emailu na školskou radu. Všechny příchozí zprávy 

jsou z něj automaticky rozesílány na všechny členy ŠR.  

V. Hudousek, jako předseda školské rady, svolá další zasedání ŠR v průběhu měsíce března/dubna. 

 
 
  
Jednání ukončeno: v 17:15h  
Zápis provedla: J. Hnátová 


