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Zápis ze školské rady dne 21. 4. 2022 
 

Přítomni:      Nepřítomni – omluveni:    
Mgr. Jitka Vystavělová    
Mgr. Jana Mojdlová                                                                             
Bc. Lubomír Rýc  
Ing. Dominik Jurečka                                                                              
p. Silvie Zmrzlíková 
p. Aleš Šromota  
       
Hosté: Mgr. Šárka Vašinová 
 
Program: 
1. Přivítání nově zvoleného člena školské rady (za pedagogický sbor)  

Mgr. Jany Mojdlové 
2. Volba nového předsedy školské rady 

Počet 4 hlasy – zvolena p.uč. Mojdlová, 1 hlas p. Zmrzlíková, 1 hlas p. uč. Vystavělová 
3. Volba člena komise vyhlášeného konkurzního řízení na pozici ředitele školy (člen školské rady 

zvolený zákonnými zástupci žáků určený volbou školské rady) 
Počet 5 hlasů, zvolena paní Silvie Zmrzlíková  

4. Informace o zápisu do 1. třídy 
O průběhu zápisu informovala p. řed. Šárka Vašinová, zapsáno 16 dětí, 2 odklady školní 
docházky 

5. Seznámení s účetní uzávěrkou a hospodařením školy za rok 2021 
Materiál v elektronické podobě obdrželi členové školní rady e-mailem – bez připomínek   

6. Aktuální situace ve škole 
Informace o stavebních úpravách okolí školy, o plánu akcí a informace o účasti na projektech 
hovořila Mgr. Jana Mojdlová a Mgr. Jitka Vystavělová 
7. Sestavení plánu školské rady na rok 2022/2023 
8.   Diskuse, náměty, připomínky 
p. Šromota – dotaz ohledně skladby jídla ve školní jídelně – zodpověděla p. řed. Vašinová  

 p. Zmrzlíková – pozdní vyvěšení jídelníčku na web, skladba jídel – zodpověděla p. řed. Vašinová 
             p. Ing. Jurečka – kvalita výuky anglického jazyka – p. řed. řešila problematiku s vyučujícím 
 p. Ing. Jurečka – požadavek na psaní psacím písmem, nikoliv tiskacím – vysvětlila p. řed. Vašinová  
 p. Šromota – v lese je hodně klíšťat – upozornit žáky při lesní pedagogice 
 p. Mojdlová – dotaz ohledně střelby na střelnici – zodpověděl pan Šromota a pan Rýc 

9.   Usnesení:      
        Školská rada schválila plán školské rady na školní rok 2022/2023 
   Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Jana Mojdlová 
  

V Kokorách, 21. 4. 2022                                  Mgr. Jana Mojdlová 
                                                                                                                     předsedkyně školské rady 

 

 

mailto:info@zskokory.cz

