
ZÁPIS ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 20. 4. 2021 

Zahájení: 17:00  

Přítomni: Miroslav Král – ředitel školy 

    Renáta Hůlová, Pavlína Náprstková, Jana Štychová, Jan Pošta, Josef Prchal 

V 17 hodin přivítal ředitel školy Miroslav Král členy ŠR. Uvedl, že zasedání svolal, protože mu 

pan Škrobánek – předseda školské rady, zaslal písemnou zprávu, ve které rezignuje na 

předsednictví i členství ve školské radě – a to z osobních důvodů. Ředitel školy se domnívá, 

že by ŠR neměla zůstat bez vedení a vyzval členy k volbě nového předsedy. Zdůraznil, že 

jednání pouze svolal, v začátku bude moderátorem a jeho role skončí ve chvíli, kdy bude 

nový předseda zvolen. Poté předal slovo jednotlivým členům, aby navrhli své kandidáty. Paní 

učitelka R. Hůlová navrhuje pana J. Prchala k tomuto návrhu se připojuje pan učitel J. Pošta a 

zástupce rodičů J. Štychová. Paní P. Náprstková navrhuje paní učitelku R. Hůlovou. Pan J. 

Prchal nenavrhuje žádného kandidáta. Je zahájeno hlasování – pan J. Prchal získal 3 hlasy, 

paní R. Hůlová 1 hlas. Novým předsedou ŠR je zvolen pan J. Prchal. Ředitel školy M. Král 

v tuto chvíli svou činnost ukončil a předal řízení jednání nově zvolenému předsedovy ŠR. Ten 

poděkoval za projevenou důvěru a zahájil diskuzi. Z ní vyplynulo: 

1. Jelikož mandát ŠR vyprší na podzim roku 2021, nebude nutné vyvolávat doplňkové 

volby za rezignujícího člena a že ŠR bude i nadále usnášeníschopná.  

2. Na minulém zasedání ŠR (7. 4. 2021) bývalý předseda pan D. Škrobánek přislíbil, že 

jménem ŠR zašle vedení školy dotazy a připomínky, týkající se distanční výuky a 

třídních důvěrníků. Jelikož ke dni dalšího jednání (20. 4. 2021) tak neučinil, členové ŠR 

pověřují předsedu, aby oslovil pana Škrobánka a učinil dotaz, jestli podněty, které se 

týkaly nedostatků v distanční výuce a schůzek třídních důvěrníků vedení školy zaslal. 

3. Z těchto důvodů, které stále neobjasňují závěry minulého zasedání, se členové ŠR 

dohodli, že se v dohledné době sejdou i s vedením školy a otevřené body z minulého 

jednání dořeší. 

4. Předseda ŠR informuje, že požadavek na Obecní úřad – vyznačení místa k přecházení 

u školního pozemku je již splněn. Tuto záležitost měl na starosti radní pan 

K. Jarolímek. 

5. Členové ŠR ve spolupráci s vedením školy budou hledat cestu, jak více propagovat 

úspěchy školy a všechny aktivity, které se v ní dějí. ŠR navrhuje tyto informace 

propagovat ještě jiným způsobem než přes webové stránky školy a paní J. Štychová 

zmiňuje možnost tyto informace sdílet na sociálních sítích. Na dalším jednání bude 

další postup upřesněn. 

Zasedání ukončeno v 18:15 

Zapsal J. Prchal 


