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Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice 

 

konaného dne 23. března 2015 

 
Jednání školské rady bylo zahájeno v 17:00 hod.  
 
Přítomní členové:  
 
Mgr. Jana Hejkrlíková 
Marcela Krystlová, DiS. 
Pavla Pardubická, DiS. 
Jolana Kobzová 
Mgr. Marcela Macháčková 
Mgr. Romana Urbanová 
Bc. Pavel Samek 
 
Omluveni:  
Neomluveni: Martin Janů 
 
Hosté: 
Dana Frebortová 
 

1. Schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů: 

 

Návrh usnesení č.ŠR/1/23/3/2015: 

 
Školská rada schvaluje  
 
Zapisovatelka: Marcela Krystlová, DiS. 
Ověřovatelé:   Mgr. Jana Hejkrlíková, Mgr. Marcela Macháčková 
 
program jednání 
 

- Projednání výroční zprávy ZŠ a MŠ Rudoltice 2013/14 
- Volba člena za ŠR do konkursní komise pro výběrové řízení na post ředitele ZŠ a 

MŠ Rudoltice 
- Předčasné volby do ŠR z řad pedagogů 
- Ukončení členství p. R. Málkové ve ŠR  

 
Hlasování o programu:  
PRO: 7 
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE: 0 
Návrh programu byl schválen 
 

2. Projednání výroční zprávy ZŠ a MŠ Rudoltice 2013/14 
 

Návrh usnesení č.ŠR/2/23/3/2015: 

 

Školská rada bere na vědomí, že jí nebyla předložena doplněná výroční zpráva 
ZŠ a MŠ Rudoltice za rok 2013/2014 bývalou ředitelkou Mgr. Renatou Pávkovou o 



2 

 

hospodaření školy za kalendářní rok 2013 dle návrhu, který jí předložil zřizovatel 
dle usnesení číslo ŠR/3/2/2/2015. 

Školská rada pověřuje p. Danu Frebortovou, pověřenou dočasným řízením 

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rudoltice, aby výroční zprávu 
ZŠ a MŠ Rudoltice za rok 2013/2014 předloženou bývalou ředitelkou Mgr. Renatou 
Pávkovou doplnila údaji o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 dle požadavku 
zřizovatele a předložila ji školské radě do 30 dnů. 
 
Hlasování o usnesení:  
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0  
Návrh usnesení byl schválen 
 

3. Volba člena za ŠR do konkursní komise pro výběrové řízení na 
post ředitele ZŠ a MŠ Rudoltice 

 

Předsedkyně vyzývá přítomné členy ŠR o předložení návrhu jména člena ŠR do konkursní 
komise pro výběrové řízení na post ředitele ZŠ a MŠ Rudoltice na základě žádosti Dany 
Frebortové pověřené dočasným řízením příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola Rudoltice.  
Kandidát byl navržen: Mgr. Romana Urbanová 
 

Návrh usnesení č.ŠR/3/23/3/2015: 

 
Školská rada schvaluje Mgr. Romanu Urbanovou jako svého člena do konkursní komise 
pro výběrové řízení na post ředitele ZŠ a MŠ Rudoltice na základě žádosti Dany 
Frebortové pověřené dočasným řízením příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola Rudoltice, a v souladu s ustanovením § 166 č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích. 
 
Hlasování o usnesení:  
PRO: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 2 
Návrh usnesení byl schválen. 

 
4. Předčasné volby do ŠR z řad pedagogů 

 
Předsedkyně ŠR přečetla dopis od  p. Dany Frebortové (pověřené dočasným řízením 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rudoltice ) ze dne 22.3.2015, ve kterém vysvětluje, proč 
nedošlo k předčasným volbám do ŠR vyhlášených p.Pávkovou dne 13.2.2015. 
 

Návrh usnesení č.ŠR/4/23/3/2015: 
 
Školská rada bere na vědomí obsah dopisu od  p. Dany Frebortové ze dne 22.3.2015, ve 
kterém vysvětluje, proč nedošlo k předčasným volbám do ŠR vyhlášených p.Pávkovou 
dne 13.2.2015 a který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
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Školská rada navrhuje p. Daně Frebortové vyhlásit nové předčasné volby v souladu 
s volebním řádem, pokud nadpoloviční většina osob oprávněných volit bude o předčasné 
volby žádat. 
 
Hlasování o usnesení:  
PRO: 7 
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE: 0 
Návrh usnesení byl schválen. 
 

5. Ukončení členství p. R. Málkové ve ŠR  
 

Předsedkyně ŠR přečetla dopis od Romany Málkové ze dne 20.3.2015, ve kterém 
oznamuje ukončení členství ve školské radě zpětně k 14.2.2015 a to z důvodu, že se jí 
nelíbí praktiky a přístup zřizovatele vůči škole a dětem. Pokud nebude uznáno ukončení 
zpětně, žádá o ukončení členství k 20.3.2015. 

 

Návrh usnesení č.ŠR/5/23/3/2015: 
 
Školská rada bere na vědomí ukončení členství p. Romany Málkové ve školské radě ke 
20.3.2015, které podala písemně dne 20.3.2015 a pověřuje předsedkyni školské rady 
Mgr. Romanu Urbanovou, aby o této skutečnosti informovala ředitelku školy Danu 
Frebortovou a požádala ji o vyhlášení doplňkových voleb 1 člena z řad zákonných 
zástupců nezletilých žáků školy. 
 
Hlasování o usnesení:  
PRO: 7 
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE: 0 
Návrh usnesení byl schválen. 
 
 
Jednání školské rady ukončila předsedkyně ŠR v 18.10 hodin. 
 
Mgr. Romana Urbanová          v.r. 
Předsedkyně školské rady 
 
Ověřovatelé: 
,  
Mgr. Jana Hejkrlíková          v.r. 

Mgr. Marcela Macháčková  v.r. 


