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Zápis ze zasedání školské rady 

 

Datum: 12. 3. 2014 

Přítomní členové rady: Ing. Tereza Kovalská  

    pí Daniela Rovná 

    RNDr. Libuše Vosátková  

    Mgr. Richard Spiegl  

    pí Dana Zelenková 

    pí Marie Brezíková 

      

Program jednání: 

1. Návrh programu jednání  

2. Návrh člena školské rady do konkurzní komise 

3. Úkoly 

 

Průběh jednání a hlasování 

Ad. 1  

Předsedkyně rady pronesla úvodní slovo a přednesla návrh programu zasedání. Navržený 

program byl schválen všemi přítomnými členy. Nikdo z členů neměl návrhy doplňující 

program jednání. 

Ad. 2 

 Předsedkyně informovala členy rady, že na místo člena konkurzní komise kandidují pí 

Zelenková a pí Brezíková.  

 Členové rady hlasovali o způsobu volby. Jednomyslně se vyslovili pro tajnou volbu 

pomocí označení jména vybraného kandidáta na předem připravených hlasovacích 

lístcích, které budou vhazovány do volební urny. 

 Členové rady obdrželi od předsedkyně volební lístky. Všichni členové s podobou 

hlasovacích lístků souhlasili. 

 Poté členové školské rady provedli volbu výše popsaným způsobem.  
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 Po ukončení volby předsedkyně komise otevřela volební urnu a za přítomnosti všech 

členů sečetla počet získaných hlasů.  

 Pro paní Brezíkovou hlasovalo pět členů rady, pro paní Zelenkovou hlasoval jeden 

člen. Nikdo ze členů se nezdržel hlasování.  

 Předsedkyně konstatovala, že školská rada na základě tajné volby navrhuje členem 

konkurzní komise za školskou radu paní Brezíkovou. 

Ad. 3  

Písemně informovat starostu města pana Karla Filipa o usnesení rady. 
    Zodp.  T. Kovalská    do: 15. 3. 2014 

 
 
 
 
Usnesení rady 

Školská rada navrhuje členem konkurzní komise za školskou radu pro připravované 

konkurzní řízení na místo ředitele Základní a mateřské školy J. A. K. v Novém Strašecí paní 

Marii Brezíkovou. 

 
 
 
Přílohy: 

Č. 1 Dopis z MěÚ – žádost o návrh člena konkurzní komise 
Č. 2 Hlasovací lístky 
Č. 2 Dopis informující zřizovatele o usnesení rady 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: T. Kovalská 


