
Zápis z 1. schůzky školské rady, konané dne 11. 1. 2018 

Místo jednání: ředitelna ZŠ Chrast, okres Chrudim, 18:15 hod. 

Přítomni: Mgr. Marie Kodešová, Mgr. Radka Kmošková, Mgr. Petra Brožková, p. Petr Novák, p. Adolf 

Frankl, p. Jiří Šumpík 

Mgr. Lenka Budínská, Mgr. Daniela Červová j.h. 

Omluveni: 0 

Program:  

1. Prezenční listina, předání telefonních a e-mailových kontaktů 

2. Projednání a schválení jednacího řádu školské rady 

3. Rozhodnutí o způsobu voleb předsedy, místopředsedy a zapisovatele 

4. Volba předsedy školské rady, místopředsedy školské rady, zapisovatele 

5. Projednání způsobu, jak bude informována veřejnost o jednáních školské rady 

6. Diskuze 

 

1. Schůzku svolala ředitelka školy Mgr. Lenka Budínská, neboť se jedná o první schůzku nové 

školské rady. 

2. Zastupitelstvem Města Chrast byli do funkce jmenováni do školské rady za zřizovatele p. 

Adolfa Frankla, p. Jiřího Šumpíka 

 Z řad zákonných zástupců byli zvoleni do školské rady dne 28. 11. 2017 Mgr. Petra Brožková 

a p. Petr Novák 

 Z řad pedagogů byli zvoleni dne 28. 11. 2017 Mgr. Marie Kodešová, Mgr. Radka Kmošková 

3. Byl vytvořen nový jednací  řád školské rady, který byl následně schválen počtem hlasů 6. 

(viz.  Příloha Jednací řád). 

4. Hlasováním 0 hlasů pro tajnou volbu,  6 hlasů pro veřejnou volbu bylo rozhodnuto, že volba 

předsedy, místopředsedy a zapisovatele bude veřejná. 

Návrhy: 

Předseda  

Paní učitelka Mgr. Radka Kmošková navrhla pana Nováka, ten odmítl. Paní Brožková navrhla 

pana Šumpíka, ten návrh přijal. 

Místopředseda 

Paní Kodešová navrhla paní Brožkovou, ta návrh přijala. 

Zapisovatel 

Paní Kodešová navrhla paní učitelku Kmoškovou, ta návrh přijala. 



5. Veřejnou volbou byli zvoleni: 

- předsedou školské rady:         Ing. Jiří Šumpík                 počtem hlasů: 5 

p.   Šumpík             se zdržel hlasování                                              

-místopředsedkyní  školské rady:     Mgr. Petra Brožková       počtem hlasů: 5 

p.  Brožková          se zdržela hlasování                                              

-zapisovatelkou:   Mgr. Radka Kmošková          počtem hlasů: 5 

p. Kmošková          se zdržela  hlasování                                                                                                  

 

6. Pro bezproblémovou komunikaci si členové školské rady vyměnili telefonní čísla a e-mailové 

adresy. 

7. Členové školské rady se dohodli, že budou veřejnost, zřizovatele i vedení školy informovat o 

výsledcích jednání prostřednictvím webových stránek Základní školy, Chrast, okres Chrudim. 

8. Diskuze:  

- Školská rada projednala místo příštích schůzek – návrh – třída p.uč. Kodešové, hodina schůzek – 

18:00 hod.,  den – středa (nebo dle potřeby). 

 

V Chrasti, dne 11. 1. 2018 

Zapsala: Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy 

Četli a souhlasí: 

 

 


