
Zápis ze zasedání školské rady č. 1/2022 

Datum konání: 3. ledna 2022 

Místo jednání: sborovna ZŠ Lipovec 

Přítomní členové školské rady: 
• Mgr. Hana Buchtová

• Mgr. Martina Pekárková

• Mgr. Ondřej Buš

• Ing. Martin Uzel

• Vojtěch Zouhar

• Mgr. Magda Slouková 

• Helena Sehnalová

• Mgr. Anna Musilová


Omluvení členové školské rady: 
• Miroslav Sedlák 


Program zasedání: 
1. Zahájení

2. Seznámení se zněním zákona č. 561/2004 Sb. - Školský zákon § 167, 168 (školská 

rada)

3. Přivítání nových členů a volba předsedy školské rady

4. Projednání inspekční zprávy České školní inspekce

5. Schválení školního řádu

6. Organizační záležitosti, stanovení dalšího termínu schůzky ŠR

7. Závěr


1. Zahájení 
Zasedání školské rady zahájil ředitel ZŠ a MŠ Lipovec Mgr. Tomáš Vintr. Seznámil 
přítomné s programem zasedání.


2. Seznámení se zněním zákona č. 561/2004 Sb. - Školský zákon § 167, 168 (školská 
rada) 

Pan ředitel seznámil členy ŠR se zněním výše zmíněného zákona, jehož plné znění dostali 
členové školské rady také prostřednictvím mailové komunikace. Stejnou formou dostali 
členové rady také: Jednací řád ŠR a potřebné materiály k nastudování - Školní řád, 
Inspekční zprávu + protokol o kontrole České školní inspekce.


3. Přivítání nových členů a volba předsedy školské rady 
Pan ředitel jmenovitě představil nové i stávající členy Školské rady.

Následovala volba předsedy ŠR. Navržena byla původní předsedkyně Anna Musilová. 
Proběhlo hlasování, ve kterém byla zvolena 7 hlasy, 1 se zdržel.

Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Anna Musilová




4. Projednání inspekční zprávy České školní inspekce 
Členové ŠR byli seznámeni s inspekční zprávou ČŠI. Pan ředitel zodpověděl otázky 
týkající se jednotlivých bodů z protokolu o kontrole a jednotlivá přijatá opatření předložil k 
prostudování.


5. Schválení školního řádu 
Členové ŠR byli seznámeni s novou, přepracovanou verzí Školního řádu, který bude 
platný od 4. ledna 2022. Pan ředitel upozornil na změny v jeho znění.

Proběhlo hlasování, ve kterém byl Školní řád schválen 8 hlasy.


6. Organizační záležitosti, stanovení dalšího termínu schůzky ŠR 
Proběhla debata o organizačních věcech, zmíněna byla proběhlá distanční výuka, využití 
ICT technologií. Projednávalo se materiální vybavení jednotlivých tříd a její využití. Otázka 
zazněla také na zrušený lyžařský výcvik druhého stupně a možnost obnovení nebo 
otevření nových zájmových kroužků s ohledem na vládní omezení spojené s Covid-19.

Předběžný termín jednání byl vymezen na duben 2022.


7. Závěr 
V závěru poděkoval ředitel školy všem členům školské rady za účast a popřál hodně 
úspěchů v další práci. 


Souhlasím a schvaluji: 

• Mgr. Hana Buchtová.          ………………………….. 

• Mgr. Martina Pekárková      …………………………. 

• Mgr. Ondřej Buš                   …………………………. 

• Ing. Martin Uzel                   …………………………. 

• Vojtěch Zouhar                    ………………………… 

• Mgr. Magda Slouková         …………………………. 
  
• Helena Sehnalová                …………………………..               

• Mgr. Anna Musilová             …………………………. 

V Lipovci

Dne: 3. ledna 2022


Zapsala: Mgr. Anna Musilová


Tento zápis je proveden ve dvou vyhotoveních - jeden k založení u ředitele školy a druhý k 
založení u předsedkyně školské rady.


