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Zápis č. 28 
z  jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Starý Kolín, 

konaného dne 20. 12. 2017 v 18:00 hod. v budově školy, Starý Kolín 

 

Zúčastnění členové:    Boušková Iva 

 Doubravová Hana 

 Holečková Jana 

 Mistr Martin 

 Mrázková Iva 

 Třískalová Kristýna 

 

Přizváni: Irena Skřivánková 

 

Program jednání: 

1. Uvítání a představení nových členů školské rady 

2. Volba předsedy 

3. Volba místopředsedy 

4. Výroční zpráva 

5. Kontakty 

6. Závěr 

 

Program byl jednomyslně schválen.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

1. Uvítání a představení nových členů školské rady 

Školskou radu svolala ředitelka školy Irena Skřivánková a seznámila přítomné 

s průběhem a výsledky voleb. Současně ředitelka školy představila náplň práce školské 

rady vyplývající z § 168 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. 

Usnesení: 

Školská rada bere na vědomí náplň práce. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

2. Volba předsedy 

Školská rada v tajné volbě zvolila pana Mistra Martina předsedou školské rady 

s celkovým počtem 5-ti hlasů. 

 

Usnesení: 

Školská rada bere na vědomí výsledky tajné volby. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 
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3. Volba místopředsedy 

 Školská rada v tajné volbě zvolila paní Bouškovou Ivu místopředsedkyní školské 

rady s celkovým počtem 5-ti hlasů.  

 

Usnesení: 

Školská rada bere na vědomí výsledky tajné volby.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

4. Výroční zpráva 

 Pan Mistr seznámil nové členy s procedurou schvalování úředních dokumentů 

týkajících se školské rady. Současně informoval o schválení výroční zprávy za školní rok 

2016/2017 ze dne 30. 9. 2017.  

 

Usnesení: 

Školská rada bere na vědomí schválení výroční zprávy za školní rok 2016/2017. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

5. Kontakty 

Školská rada diskutovala způsob rozhodování per rollam. Na webových stránkách 

školy budou uvedeny pouze e-mailové adresy. Podrobnější kontakty na členy jsou 

uvedeny v neveřejné příloze č. 1 tohoto zápisu. 

Usnesení: 

Školská rada bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním pouze e-mailových adres. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

6. Závěr 

Další jednání školské rady proběhne v I. polovině kalendářního roku 2018. 

Usnesení: 

Školská rada bere na vědomí plánované setkání.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0 

 

Školská rada ukončila své jednání v 18:30 hod. 

Další jednání Školské rady bude svoláno v novém kalendářním roce. 

Zúčastnění na souhlas připojují své podpisy. 

 

 

……………………….…………     ……………………….………… 

          Boušková Iva  Doubravová Hana 
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……………………….…………     ……………………….………… 

          Holečková Jana                 Mistr Martin 

 

 

……………………….…………     ……………………….………… 

           Mrázková Iva           Třískalová Kristýna 


