
Zápis z 1. povolebního zasedání školské rady 

 

Termín a místo konání:  13. 5. 2021, ZŠ Jarošova Havířov, učebna č. 53 

Omluven(a): Lenka Kubíčková 

Program: 

1. Zahájení, projednání programu 
2. Informace ředitele školy o výsledcích voleb školské rady a představení 

členů školské rady 
3. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele školské rady 
4. Kontrola usnesení ze zasedání dne 15. 10. 2020 
5. Různé  

 
Průběh jednání a jeho výsledky: 
 
1.  Ředitel školy Mgr. Přemysl Čapanda přivítal přítomné na prvním povolebním 

zasedání školské rady a s odkazem na pozvánku na ustavující zasedání školské 
rady požádal členy rady o schválení či doplnění programu. Členové rady program 
akceptovali a dohodli se na přizvání ředitele školy na zasedání. Bylo jednáno o 
vedení zápisu ze zasedání. 

Usnesení: 
a) Školská rada schvaluje navržený program. 
b) Ředitel školy byl přizván, aby se účastnil průběhu zasedání a do doby 

zvolení předsedy zasedání řídil. 
c) Vedením zápisu z jednání dne 13. 5. 2021 byl pověřen Mgr. David Kučák. 

Usnesení k bodu 1 programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 
   

2. Ředitel školy představil přítomné a podal informace o výsledcích voleb do školské 
rady. 
Usnesení: 

Školská rada bere informace o výsledcích voleb do školské rady na vědomí a 
nevznáší připomínky k průběhu voleb. 

Usnesení k bodu 2. programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 

3. Členové školské rady předložili návrhy na kandidáta na funkce předsedy a 
místopředsedy školské rady. Na funkci předsedy školské rady byla navržena  
Mgr. Šárka Zapalačová, na funkci místopředsedy pan Petr Somol. Navržení 
kandidáti svou kandidaturu na funkci přijali. 
a) Školská rada jednala a hlasovala o formě hlasování v otázce volby předsedy 
a místopředsedy. 
b) Následně proběhly volby předsedy a místopředsedy školské rady.  
c) Školská rada se dohodla, že vedením zápisů ze zasedání školské rady pověřuje 
Mgr. Davida Kučáka. 
Usnesení: 

a) Školská rada se rozhodla pro veřejné hlasování při volbě předsedy a 
místopředsedy školské rady. 



b) Školská rada zvolila jednohlasně za předsedu školské rady Mgr. Šárku 
Zapalačovou, za místopředsedu pana Petra Somola. 

c) Školská rada pověřuje vedením zápisů ze zasedání školské rady Mgr. Davida 
Kučáka.  
Usnesení k dílčím jednáním provedených v rámci bodu 3 programu bylo přijato 
všemi přítomnými hlasy. 

 
4. Školská rada projednala kontrolu usnesení ze zasedání dne 15. 10 2021  

a konstatovala, že všechna přijatá usnesení byla splněna. 

5. Různé 

a) Ředitel školy informoval školskou radu o organizaci výuky do konce 
školního roku, dále informoval o proběhlé inspekci, která byla zaměřená na 
distanční výuku. 

b) Předsedkyně školské rady informovala členy o předpokládaném dalším 
zasedání školské rady, které by se mělo konat v druhé polovině měsíce 
září 2021, a dále se členové školské rady domluvili, že zasedání budou 
probíhat ve čtvrtky od 16,00 hodin.  

Usnesení k  bodu 5 programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 
 
 

V Havířově dne 13. května 2021 
 
Podpis předsedkyně školské rady:                         Mgr. Šárka Zapalačová 
 
Podpis zapisovatele:                Mgr. David Kučák 

 
 
 

 


