
 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace 

 

č.j.: ZŠP 293-2/2021 

Zápis z 1. zasedání Školské rady Základní školy, Česká Lípa,  

Pátova 406, příspěvková organizace  

 
Datum: 26. 8. 2021   Místo: sborovna ZŠ Česká Lípa, Pátova 406   Čas: 15:00 hod. 

 

Svolal:  

Mgr. Petr Jonáš 

 

Přítomni:  

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

Mertlíková (za zákonné zástupce),  

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

pedagogické pracovníky) 

 

Nepřítomni: - 

Omluveni: Hana Brabcová (za zákonné zástupce) 

Host: Mgr. Petr Jonáš 

 

Program zasedání: 

1. Přivítání členů nové školské rady a seznámení s programem zasedání. seznámení 

s kompetencemi školské rady dle školského zákona 

2. Návrh jednacího řádu školské rady, připomínkování, schválení 

3. Volba předsedy školské rady tajnou volbou 

4. Stanovení způsobu komunikace mezi členy školské rady a školou, resp. zákonnými       

    zástupci 

5. Informace o ukončení školního roku 

6. Návrh rozpočtu na rok 2022 

7. Formulace závěrů ze zasedání 

8. Různé 

 

 

 

Ad 1) Přivítání členů nové školské rady, seznámení s kompetencemi školské rady dle    

  školského zákona 

Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy, přivítal členy školské rady, vzájemně je představil a 

seznámil je s programem zasedání. Mgr. Alena Jurkuláková seznámila přítomné 

s kompetencemi školské rady, které ocitovala ze zákona č. 561/2004 (školský zákon). 

 

Usnesení: 

 Školská rada schválila jednomyslně program 1. zasedání.                Hlasování:  5 -0-0 

 



Ad 2) Návrh jednacího řádu školské rady, připomínkování, schválení 

 Ředitel školy předložil návrh jednacího řádu. 

Usnesení: 

Školská rada schválila jednomyslně jednací řád Školské rady Základní školy, 

Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace.                               Hlasování:  5 -0-0 

 

Ad 3) Volba předsedy školské rady tajnou volbou 

Volba předsedy školské rady proběhla tajným hlasováním.  

 

Usnesení: 

Školská rada tajnou volbou zvolila předsedkyní školské rady p. Dominiku 

Mertlíkovou. 

                                                                                                                      Hlasování:  5 -0-0 

 

.                                                                                 

Ad 4) Stanovení způsobu komunikace mezi členy školské rady a školou, resp. 

zákonnými zástupci 

Mgr. Petr Jonáš požádal členy školské rady o kontaktní údaje, členové označili ty, 

s jejichž zveřejněním souhlasí, ředitel školy je zveřejní na webových stránkách školy. 

Členové školské rady se dohodli na způsobu komunikace mezi sebou navzájem a mezi 

školou a zákonnými zástupci žáků, komunikace bude probíhat prostřednictvím  

e-mailových adres, na pana Jakuba Mencla se lze obracet i telefonicky.                                                    

Členové školské rady se dohodli, že pořizovat zápisy ze zasedání školské rady bude 

Mgr. Alena Jurkuláková. 

Členové zároveň stanovili termín dalšího zasedání školské rady – 18. 10. 2021 

(pondělí) v 15:00 hodin. 

Usnesení: 

Komunikace mezi členy školské rady a školou, resp. zákonnými zástupci bude     

probíhat prostřednictvím e-mailových adres, na pana Jakuba Mencla se lze obracet i 

prostřednictvím telefonu. Termín dalšího zasedání školské rady byl stanoven na 18. 

10. 2021 v 15:00 hodin. 

                                                                                                                        Hlasování:  5 -0-0 

 

Pořizováním zápisů byla jednomyslně pověřena Mgr. Alena Jurkuláková.  

                                                                                                                          Hlasování:  5 -0-0 

Ad 5) Informace o ukončení školního roku 

Mgr. Alena Jurkuláková informovala přítomné o průběhu distančního vzdělávání a 

ukončení školního roku 2020/2021.  

Usnesení: 

Členové školské rady berou na vědomí zprávu o průběhu distančního vzdělávání a 

ukončení školního roku 2020/2021. 

 

Ad 6) Návrh rozpočtu na rok 2022 

Mgr. Petr Jonáš představil členům školské rady návrh rozpočtu na rok 2022. 

Usnesení: 

Členové školské rady berou na vědomí návrh rozpočtu na rok 2022. 



 

 

Ad 7) Formulace závěrů ze zasedání 

Paní Dominika Mertlíková zformulovala závěry z 1. zasedání ŠR. 

Usnesení: 

Školská rada schválila jednomyslně formulaci závěrů ze zasedání.  Hlasování:  5 -0-0 

 

P. Dominika Mertlíková, předsedkyně ŠR, poděkovala všem přítomným a ukončila 

zasedání školské rady. 

                                                                                                

                                                                                 p. Dominika Mertlíková, předsedkyně ŠR       

 

Zápis provedla dne 26. 8. 2021 Mgr. Alena Jurkuláková. 

 

Seznam příloh: 

1. Prezenční listina 

2. Jednací řád Školské rady Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové  

     organizace 

3. Seznam kontaktů na členy ŠR 

4. Návrh rozpočtu na rok 2022                                             


