
Zápis ze schůze školské rady dne 15. 12. 2020 

 

Přítomni: Ing. Marek Nikl, Lenka Trešlová, Mgr. Kristina Hořáková   - on line,  

   Mgr. Lenka Beranová, Ing. Petra Venturová, RNDr. Michaela  Archalousová 

Hosté:  Mgr. Bc. Jaroslav Střeštík – ředitel školy 
 

Schůze školské rady se uskutečnila dne 15. 12.  v 15,00 h v  ZŠ V Ladech 6. 

 

Program: 

 
1. úvod – ředitel školy 
2. ukončení práce volební komise 
3. zahájení ustavující schůze 
4. volba předsedy Školské rady, místopředsedy a zapisovatele 
5. předání vedení schůze nově zvolenému předsedovi ŠR 
6. projednání a schválení jednacího řádu 
7. diskuze, různé 

 
Proběhla volba předsedy školské rady. Byl vznesen návrh, aby kandidát na předsedu byl pan 
Nikl, který získal ve volbě členů za zákonné zástupce nejvíce hlasů. Bylo přistoupeno 
k hlasování. 5 hlasů pro, 1 hlas se zdržel. Pan Nikl byl zvolen předsedou Školské rady na  
období od 15. 12. 2020 do 14. 12. 2023. 
Proběhla volba místopředsedy školské rady. Byl vznesen návrh, aby kandidát na 
místopředsedu byla paní Trešlová, která získala ve volbě členů za zákonné zástupce po panu 
Niklovi, jako druhá, nejvíce hlasů. Bylo přistoupeno k hlasování. 5 hlasů pro, 1 hlas se zdržel. 
Paní Trešlová byla zvolena místopředsedou Školské rady na období od 15. 12. 2020 do 14. 
12. 2023. 
Proběhla volba zapisovatele školské rady. Byl vznesen návrh, aby kandidát na zapisovatele 
byla paní Beranová jako zástupce pedagogů. Bylo přistoupeno k hlasování. 5 hlasů pro, 1 hlas 
se zdržel. Paní Beranová byla zvolena zapisovatelem Školské rady na  období od 15. 12. 2020 
do 14. 12. 2023. 
 
Byl projednán a schválen jednací řád, který je doplněn dvěma body: 

1. Člen školské rady je povinen se osobně zúčastňovat zasedání školské rady.  
2. Za účast na jednání školské rady je považována i účast prostřednictvím dálkového 

audiovizuálního přenosu (videokonference). Při videokonferenci musí být 
jednoznačně prokazatelná identita zúčastněného pomocí přenosu obrazu i zvuku. 

 
Při diskuzi byl stanoven termín další schůze školské rady na 5. 1. 2021, kde bude hlavním 
bodem projednání návrh rozpočtu ZŠ pro rok 2021. 
 
 
 
zapsala: Mgr. Lenka Beranová                      Ing. Marek Nikl, předseda školské rady 
   
 

………………………………………..                           ……………………………………………   


