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Zápis z ustavující schůze školské rady konané dne 5. 1. 2015 

1. Schůzi zahájila zástupkyně ředitelky PhDr. M. Turníková, přivítala nově zvolené členy školské rady 

na funkční období 2015 – 2017 a seznámila přítomné s programem. Zároveň omluvila nepřítomnost ředitelky 

školy Mgr. J. Linhartové. 

• představení členů školské rady 

• informace o průběhu a výsledcích voleb do školské rady 

• hlasování o Jednacím řádu školské rady 

• volba předsedy školské rady 

• seznámení školské rady s pedagogickými dokumenty školy 

• seznámení s výroční zprávou 

• informace o dalších záměrech rozvoje školy 

• informace o akcích, které budeme pořádat do konce školního roku 2014/2015 

1. Informace o průběhu a výsledcích voleb do školské rady 

Volby člena školské rady z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: 

Počet oprávněných voličů: 88 

Počet vydaných lístků: 77 

Počet odevzdaných volebních lístků: 45 

Výsledky volby: 

Kandidát Počet odevzdaných hlasů 

p. Pavel Frank 25 

pí Kateřina Lebová 17 

Bc. Angelika Klímová 3 

 

Volby člena školské rady z řad pedagogických pracovníků školy 

Počet oprávněných voličů: 22 

Počet vydaných lístků: 17 

Počet odevzdaných volebních lístků: 14 
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Výsledky volby: 

Kandidát Počet odevzdaných hlasů 

Ing. Martina Vondrová 10 

Bc. Michaela Šišková 4 

 

Za zřizovatele byl do školské rady jmenován Ing. Karel Zach. 

2. ZŘŠ krátce popsala představu managementu o dalším rozvoji školy. 

3. Členové školské rady hlasovali o Jednacím řádu školské rady – byl přijat jednomyslně. 

4. Volba předsedy školské rady – zvolena byla Ing. Martina Vondrová. 

5. Členové školské rady se seznámili s povinnou dokumentací školy. 

Jedná se o tyto dokumenty:  

• Organizace školního roku 2014/2015 

• Klasifikační řád pro školní rok 2014/2015 

• Školní řád pro školní rok 2014/2015 

• Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 

• Personální zabezpečení školy pro školní rok 2014/2015 – stálí pedagogové, externí 

spolupracovníci pro odborné předměty 

• Volební řád školské rady 

• Jednací řád školské rady 

6. Školské radě byla předložena k seznámení Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. 

7. ZŘŠ informovala o dalších záměrech rozvoje školy – dále pokračovat v NSK, zlepšit komunikaci 

s odbornou veřejností, zlepšit reklamu školy 

8. ZŘŠ informovala členy školské rady o akcích, které bude škola pořádat v nejbližších týdnech: 

16. – 17. 1. Dny otevřených dveří 

 13. – 14. 2.  

23.1. – maturitní ples HC4 

8. - 13. 2. LVVK 

 

Zápis vyhotovila PhDr. Margit Turníková 

 


