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Zápis č. 24 
z jednání Školské rady při Základní škole Čerčany, ul. Sokolská 180 

ze dne 11. 04. 2012 
 

Přítomni:  Mgr. Miroslav Klenovec, Bc. Petra Kaprálková, Josef Prchal, Mgr. Blanka 

Tomková, Ing. Dana Tomášková, Pavel Šetek, Kamila Kepková 

Omluveni:  - 

Neomluveni:  - 

Přizván k jednání: - 
 

Program jednání:  

1 Úvod ........................................................................................................................................... 1 
2 Volba předsedy školské rady ...................................................................................................... 1 
3 Schválení jednacího řádu školské rady....................................................................................... 1 

4 Diskuse ....................................................................................................................................... 2 
5 Volba zástupce školské rady do výběrové komise pro konkurz na ředitele ZŠ ......................... 2 

6 Závěr ........................................................................................................................................... 2 
 

1 Úvod 

Ředitel školy Mgr. Klenovec svolal jednání školské rady 11. 04. 2012. Nově zvolení zástupci 

rodičů a pedagogů a zástupci jmenovaní zřizovatelem se sešli v plánovaném termínu. Na program 

jednání byly zařazeny tyto body:  

 volba předsedy školské rady 

 schválení jednacího řádu školské rady 

2 Volba předsedy školské rady 

Mgr. Miroslav Klenovec přivítal přítomné a přednesl radě informace o účelu prvního jednání 

nově zvolené školské rady stanovené zákonem. Přítomní členové školské rady hlasovali nejprve 

o způsobu hlasování při volbě předsedy školské rady. Pro otevřenou volbu hlasovalo 5 členů - 

Petra Kaprálková, Josef Prchal, Dana Tomášková, Pavel Šetek, Kamila Kepková; pro tajnou volbu 

hlasovala Blanka Tomková. Poté byli navrženi 2 kandidáti: Blanka Tomková – navržena Danou 

Tomáškovou a Josef Prchal – navržen Pavlem Šetkem. Poté proběhlo hlasování. Pro Blanku Tomkovou 

hlasovali 4 členové školské rady: Petra Kaprálková, Dana Tomášková, Blanka Tomková, Kamila 

Kepková; pro Josefa Prchala hlasoval Pavel Šetek. Předsedkyní školské rady byla zvolena Blanka 

Tomková. 

3 Schválení jednacího řádu školské rady 

Blanka Tomková a Petra Kaprálková předložily ostatním členům rady 2 návrhy jednacího řádu. 

Josef Prchal požádal o začlenění povinnosti rozesílat program jednání a materiály vztahující se 

k programu nejméně 7 dní před jednáním rady. Ostatní s návrhem souhlasili. Dále se členové 

shodli na e-mailové komunikaci při hledání vhodného termínu jednání a úpravách zápisu. Zápis 

jednání školské rady bude předáván řediteli školy a radě obce (zajistí předsedkyně, případně 

pověří určeného zapisovatele jednání), bude přístupný na webu školy a nástěnce u vchodu do 

školy (zajistí zástupci pedagogů). Na základě připomínek zpracuje Blanka Tomková návrh 

jednacího řádu, který bude po připomínkování členů schválen v úvodu příštího jednání školské 

rady. 
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4 Diskuse 

Členové rady souhlasí s umístěním údajů o školské radě na webu školy a předali své kontaktní 

e-mailové adresy Petře Kaprálkové, která je spolu s fotografií a stručným představením členů 

školské rady umístí na web školy. Fotografii a údaje k popisu předají členové rady Petře 

Kaprálkové do 25. 04. 2012. Dále proběhla diskuse, ve které každý nastínil oblasti, kterým by se 

chtěl v rámci působnosti školské rady věnovat, reflexe dosavadního působení školské rady a 

nástin priorit pro další jednání rady.    

5 Volba zástupce školské rady do výběrové komise pro konkurz na ředitele ZŠ 

Dana Tomášková seznámila ostatní členy školské rady s podmínkami konkurzu na ředitele ZŠ 

a dalšími informacemi o jednání rady obce a zastupitelů, které proběhlo na základě dopisu 

zaměstnanců školy zastupitelům. Na základě konkurzních podmínek stanovených vyhláškou je 

jedním z členů výběrové komise zástupce školské rady. Blanka Tomková navrhla pro jmenování 

do výběrové komise Petru Kaprálkovou, návrh byl ostatními členy jednomyslně přijat. Petra 

Kaprálková byla zvolena zástupkyní školské rady ve výběrové komisi pro konkurz na ředitele ZŠ. 

6 Závěr 

Školská rada se sejde k dalšímu jednání v květnu 2012. 

 

 

 

 

Dne:  11. 04. 2012 

 

Zapsala: Mgr. Blanka Tomková 


