Školská rada
Seznam členů školské rady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

P. Lenka Plevačová (za pedagogy) – předseda školské rady
P. Marcela Dyčková (za rodiče)
P. Miroslava Holasová (za zřizovatele)
P. Šárka Plesková (za zřizovatele)
Ing. Hana Podloucká (za pedagogy)
p. Jana Tomešová (za rodiče)

Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců ve školské radě:

1. Příprava voleb:
2. Volby byly vyhlášeny ředitelem školy dne 16. 10. 2017, kdy byla prostřednictvím
ředitele školy předána informace o vyhlášení voleb. Informace obsahovala sdělení
termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o
plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do
termínu 20. 10. 2017 na adresu školy. Dále zde byly informace o účelu zřízení školské
rady převzaté ze školského zákona č. 561/2004 Sb.
3. Do stanoveného termínu bylo podáno 5 návrhů na kandidáty do školské rady:
a) p. Lenka Beranová
b) p. Marcela Dyčková
c) p. Jana Pernicová
d) p. Rostislav Suk
e) p. Jana Tomešová
4. Ředitel školy jmenoval volební komisi, která byla pověřena dohledem nad průběhem
voleb:
a) p. Lenka Plevačová
b) p. Pavel Podsedník
c) p. Alena Zábojová
5. Volby proběhly dne 6. 11. 2017. Dostavilo se 82 rodičů, účast je zaznamenána jejich
podpisy na prezenčních listinách – seznamech žáků školy. Tito rodiče obdrželi
hlasovací lístky, které po označení zvolených kandidátů vhodili do hlasovací urny.
Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:
a) p. Jana Tomešová byla zvolena 62 hlasy
b) p. Marcela Dyčková byla zvolena 37 hlasy
c) p. Jana Pernicová získala 30 hlasů
d) p. Lenka Beranová získala 17 hlasů
e) p. Rostislav Suk získal 12 hlasů
6. Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, přípravy a způsob
hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb.

7. Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, stávajícímu
předsedovi školské rady a byl zaslán zřizovateli.

Zápis z ustavujícího jednání školské rady při ZŠ ve Svitávce,
konané dne 13. 2. 2018
Přítomni:

Mgr. Aleš Antl
pí. Marcela Dyčková
pí. Lenka Plevačová
pí. Šárka Plesková
pí. Jana Tomešová
Ing. Hana Podloucká

Omluveni:

pí. Miroslava Holasová

Program:

1. Seznámení s průběhem voleb
2. Volby předsedy školské rady
3. Jednací řád školské rady
4. Úkoly na příští schůzku
5. Diskuze

1. Pan ředitel Mgr. Aleš Antl seznámil členy s § 167, 168 o školských radách a jejich činnostech,
s průběhem voleb a volebním řádem školské rady.
2. Předsedkyní školské rady byla zvolena pí. Lenka Plevačová – všemi hlasy.
3. Byl schválen jednací řád školské rady – všemi hlasy.
4. Úkoly na příští schůzku:
a) Zpráva o chystané akci na Velikonoce – Vynášení Moreny + zeleninový jarmark (dotace
projekt ,, Měníme školu s Ikeou“ , 10 000 Kč) Ing. H. Podloucká
b) Zpráva o využití peněz ze sběru papíru – Mgr. A. Antl
c) Uveřejnit na konci školního roku informaci o organizaci začátku nového školního roku –
Mgr. A. Antl
5. Diskuze – kroužek anglického jazyka pro 5. třídu – pí. Š. Plesková
Scio test pro 6. třídu – požadavek rodičů

Zapsala: Ing. Hana Podloucká
Schválila: Lenka Plevačová

Zápis z jednání školské rady při ZŠ ve Svitávce,
konané dne 7. 3. 2018

Přítomni: pí. L. Plevačová
pí. M. Dyčková
pí. Š. Plesková
pí. J. Tomešová
Ing. H. Podloucká

Omluveni: pí. M. Holasová

Program: Volba člena konkurzní komise Městyse Svitávka

Členkou konkurzní komise Městyse Svitávka byla zvolena pí. Lenka Plevačová všemi
přítomnými hlasy.

Zapsala: H. Podloucká
Schválila: L. Plevačová

