ZÁPIS ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY PROSINEC 2021
Zahájení: 7. 12. 2021 v 16:00

Přítomni: Zuzana Lebedová, David Černý, Renáta Hůlová, Jan Pošta, Josef Prchal
Omluveni: Pavlína Náprstková

Program:
1. Volba předsedy ŠR – první schůzka nově ustanovené ŠR
Ředitel školy Ing. Král svolal na 7. 12. 2021 schůzku nově zvolené ŠR. Za zástupce
rodičů byli zvoleni – Zuzana Lebedová a David Černý. Za zástupce zaměstnanců školy
byli zvoleni – Renáta Hůlová a Josef Prchal. Zástupci zřizovatele zůstali nezměněni –
Pavlína Náprstková a Jan Pošta.
Ředitel školy zahájil jednání v 16:00 a požádal členy nové ŠR, aby navrhli kandidáty na
předsedu ŠR. R. Hůlová navrhla J. Prchala, J. Pošta navrhl J. Prchala a oba zástupci
rodičů se k tomuto návrhu připojili. Ředitel školy M. Král se otázal J. Prchala, zda
s kandidaturou souhlasí, ten kandidaturu přijal. Jiný návrh na předsedu ŠR nepadl.
Poté došlo k hlasování – J. Prchal získal čtyři hlasy, sám se hlasování zdržel. Novým
předsedou ŠR se stává J. Prchal. V tento okamžik ředitel školy M. Král ukončil svou
činnost a předal slovo nově zvolenému předsedovi. Ten poděkoval za projevenou
důvěru a zahájil jednání.
2. Předseda ŠR seznámil nové členy s činností a chodem schůzek ŠR a navrhl, aby byl po
delší době projednán a popřípadě doplněn jednací řád. Všichni členové souhlasí
s ponecháním dosavadního jednacího řádu. Dojde pouze k úpravě v článku 4. –
Program jednání ŠR. Původní věta „Neschválené body je možné projednat na základě
hlasování členů o jejich dodatečném zařazení do programu jednání. Ke schválení
dalšího bodu jednání je nutná většina hlasů přítomných členů ŠR.“ bude změněna na
„Neschválené body je možné projednat na základě hlasování členů o jejich
dodatečném zařazení do programu jednání. Ke schválení dalšího bodu jednání jsou
nutné alespoň dva hlasy z přítomných členů ŠR.“
3. Diskuze
a) Členové ŠR dodatečně hodnotili distanční výuku v loňském školním roce.

b) Členové ŠR byli informováni o provozu parkoviště u školního pozemku.
c) Členové ŠR byli informováni o vybudování nového sportovního zázemí v areálu
školního pozemku s tím, že další práce budou pokračovat.
Po vyčerpání dotazů předseda ŠR poděkoval všem členům a jednání v 17:10 ukončil.
Další plánované zasedání proběhne předběžně v týdnu 7. – 11. 2. 2022.
Zapsal J. Prchal
předseda ŠR

