
Zápis z 1. zasedání školské rady 

3. 5. 2021, 17.00 hod., ZŠ L. Svobody Rudíkov 

 

Program:  

1. Zahájení zasedání a určení zapisovatele 

2. Představení členů školské rady 

3. Činnost školské rady 

4. Jednací řád školské rady 

       5. Volba předsedy a místopředsedy  

6. Rozpočet školy na rok 2021 

               7. Závěr, diskuze 

1. Ředitel školy p. Mgr. Martin Suk přivítal přítomné členy školské rady a prostřednictvím připravené 

prezentace seznámil zúčastněné s programem. Po seznámení požádal o ustanovení funkce 

zapisovatele - určen Mgr. Ivo Žilka.       

2. V dalším programu zasedání byli představeni jednotliví členové školské rady, kterými jsou pro 

funkční období 2021 – 2023: 

Za zřizovatele: Martina Smiešková a Ing. Zbyněk Trnka 

Za pedagogický sbor: Mgr. Andrea Novotná a Mgr. Ivo Žilka 

Za zákonné zástupce: Mgr. Marcela Trnková a Irena Číhalová, DiS 

3. Následujícím bodem, bylo stručné seznámení s činností školské rady, jakožto orgánem školy 

umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým 

pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

4. Čtvrtým bodem zasedání bylo stanovení a schválení jednacího řádu školy. Schválen byl členy rady 

poměrem 6 ku 0.  

5.  Po ustanovení jednacího řádu následovala volba předsedy a místopředsedy rady. Do funkce 

předsedy školské rady byl navržen a v poměru 5 ku 0 zvolen Mgr. Ivo Žilka. Místopředsedou rady se 

po navržení a zvolení stal Ing. Zbyněk Trnka, rovněž poměrem hlasů 5 ku 0. 

6. Zasedání dále pokračovalo seznámením rady s rozpočtem školy na rok 2021. Ředitel školy 

podrobně uvedl předpokládané náklady potřebné k zabezpečení chodu školy a následně poděkoval 

přítomným za pozornost. 

7. Na závěr celého programu vyzval předsedající Mgr. Martin Suk přítomné k diskuzi. V ní zúčastnění 

vyjádřili spokojenost s průběhem zasedání a neměli žádné připomínky. Poděkoval tedy členům rady 

za účast, popřál úspěšné funkční období a zasedání ukončil. 

Další setkání školské rady je plánováno v měsíci říjnu. 

Zapsal dne 7. 5. 2021 Mgr. Ivo Žilka, předseda školské rady 

 


