
 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace 

 

Zápis z 8. zasedání Školské rady Základní školy, Česká Lípa,  

Pátova 406, příspěvková organizace  

 
Datum: 20. 10. 2020    

Svolala: Mgr. Alena Jurkuláková 

 

Z důvodu epidemické situace se zasedání neuskutečnilo v budově školy prezenčně. 

Členům školské rady byl zaslán program ke schválení. Program zaslala Mgr. Alena 

Jurkuláková, pověřená p. Jitkou Kýhosovou (viz zápis 7. zasedání) vedením 8. 

zasedání školské rady. Ke každému bodu zasedání měli členové možnost vyjádřit své 

stanovisko a písemně odsouhlasit, nebo neodsouhlasit předložený bod jednání, či se 

zdržet vyjádření.  

 
Členové školské rady:  

Jakub Mencl (za zřizovatele), Ing. Kateřina Knapčíková (za zřizovatele),  

Ing. Karel Lusk (za zákonné zástupce), Mgr. Štěpánka Fojtů (za pedagogické 

pracovníky), Mgr. Alena Jurkuláková (za pedagogické pracovníky) 

 

 
                                                                                                     

 Program 8. zasedání školské rady    

            1. Zpráva o zahájení školního roku 2020 - 2021  

            2. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019 – 2020  

            3. Projednání změn školního řádu  

           4. Příprava voleb do Školské rady Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406,  

              příspěvkové organizace  

            5. Příprava rozpočtu na rok 2021  

            6. Různé, připomínky 

 

Průběh zasedání 

 

1. Mgr. Alena Jurkuláková písemně seznámila členys  programem 8. zasedání školské 

rady, členové školské rady program schválili. 

 



2. Mgr. Alena Jurkuláková písemně informovala členy školské rady o zahájení nového 

školního roku – o počtech žáků, tříd, personálních změnách ve škole. 

3. Členové školské rady písemně projednali schválení Výroční zprávy za školní rok 

2019/ 2020. Výroční zprávu vypracoval Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy. Členové 

školské rady schválili znění Výroční zprávy za školní rok 2019/2020. 

 

4. Členové školské rady byli seznámeni se změnami ve školním řádu. Členové školské 

rady schválili předložené změny školního řádu.  

 

5. Členové školské rady byli informováni o přípravě voleb do Školské rady Základní 

školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace.  

                                    

6. Paní Věra Koutová Nováčková, ekonomka školy, vypracovala návrh rozpočtu na 

rok 2021. Členové školské rady s ním byli seznámeni.  

 

7. Na základě písemného vyjádření jednotlivých členů školské rady Mgr. Alena 

Jurkuláková formulovala usnesení z 8. zasedání školské rady. Znění usnesení bylo 

rovněž členům školské rady zasláno k odsouhlasení.  

 

Usnesení                                                                                          Pro -  proti – zdržel se  

     1. Členové Školské rady schválili program 8. zasedání.                       5 – 0- 0 

 

     2. Školská rada bere na vědomí zprávu o zahájení školního roku 2020/2021.                                                                                                                                                 

                                                                                                                 5 – 0 – 0 

     3.  Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020.                                                                                                                 

                                                                                                                  5 – 0 – 0 

     4.  Školská rada schválila předložené změny školního řádu.  

                                                                                                                  5 – 0 – 0 

     5.  Školská rada bere na vědomí zprávu o přípravě voleb do Školské rady Základní  

          školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace.                                                                                                                         

                                                                                                                  5 – 0 – 0 

 

     6. Školská rada byla seznámena s návrhem rozpočtu na rok 2021 a bere ho na      

     vědomí.                                                                                                        5 – 0 – 0 

                                                                                        

7. Školská rada schvaluje usnesení 8. zasedání.          

                                                                                                                            5 – 0 – 0 

 

 

Zapsala 26. 10. 2020 Mgr. Alena Jurkuláková, členka školské rady pověřená vedením 

8. zasedání školské rady.  

       

                             



 

 


