
Zápis z jednání školské rady 2. základní školy Napajedla, Komenského 298, Napajedla     

 

Místo:  2. základní škola Napajedla 

Den:   13. listopadu 2008 

Přítomni:  Mgr. Eva Bělíčková, Alena Bednaříková, Ing. Milan Vybíral, Ing. Hynek    

                        Marák,  Jaroslav Němeček, Mgr. Kateřina Šlímová 

Hosté:   PaedDr. Miroslav Veselý 

 

Body jednání: 

1.) Informace o volbách do školské rady 

2.) Předání materiálů členům školské rady 

3.) Volba předsedy a místopředsedy  

4.) Jednací řád školské rady  

5.) Termín další rady 

6.) Kontakty 

 

 

Průběh jednání: 

 

1.) PaedDr. M. Veselý, ředitel 2. základní školy Napajedla, uvítal přítomné nově zvolené 

a jmenované členy školské rady. Seznámil je s průběhem a výsledky  voleb do školské rady.  

Za rodiče nebyli zvoleni žádní zástupci z důvodu malé účasti rodičů na volbách. Proto byli 

ředitelem školy v souladu s volebním řádem školské rady jmenováni A. Bednáříková a Ing. 

H. Marák jako zástupci rodičů. Za pedagogický sbor byly zvoleny Mgr. E. Bělíčková a Mgr. 

K. Šlímová. Zřizovatelem byli jmenováni do školské rady Ing. M. Vybíral a J. Němeček.   

 

2.) Výše uvedeným členům školské rady byly předány materiály – Volební řád školské 

rady základních škol v Napajedlích, Jednací řád školské rady při 2. základní škole Napajedla a 

znění  § 168 – Školská rada ze zákona č. 317/2008 Sb. 

 

3.) Byla provedena volba předsedy školské rady. Pro navrženého kandidáta – Mgr. E. 

Bělíčkovou hlasovalo 5 přítomných, 1 se zdržel hlasování.  Dále byl zvolen místopředseda 

školské rady. Pro navrženého kandidáta – A. Bednaříkovou hlasovalo 5 přítomných, 1 se 

zdržel hlasování. Na závěr byl  zvolen zapisovatel školské rady. Pro Mgr. Šlímovou hlasovalo 

5 přítomných, 1 se zdržel hlasování.   

 

4.) Bylo dohodnuto, že noví členové školské rady obdrží v elektronické podobě stávající 

znění Jednacího řádu školské rady. Případné návrhy, změny a připomínky zašlou v el. podobě 

předsedovi školské rady v termínu do 4.12.2008.  

 

5.) Termín dalšího jednání školské rady bude 4.12.2008 v 16.00 h. 

 

6.)    Mgr. E. Bělíčková – tel. 737168251, mail zr.eva@seznam.cz    

    A. Bednaříková – tel. 604231716, mail bednarikova@napajedla.cz 

 Ing. M. Vybíral – tel. 604215263, mail vybiral@napajedla.cz 

 J. Němeček – tel. 739054594, mail starosta@obecpohorelice.cz 

 H. Marák – tel. 602792359, mail hynek.marak@zlk.izscr.cz 

 Mgr. K. Šlímová – tel. 723628003, mail k.slimova@seznam.cz  

 

 

 

Zapsala: Mgr. K. Šlímová 

 



 

 

 


