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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

místo konání:  ZŠ Korunovační  

datum konání: 30. 11. 2022 

přítomni: zástupci zřizovatele - H. Rosůlková, S. Svobodová, L. Tůma 

zástupci pedagogů a vychovatelů školy – I. Šestáková, R. Václavíková 

zástupci rodičů – P. Koldinský, J. Kováříková J. Svatuška 

hosté:  - 

nepřítomni:  B. Horáková (omluvena) 

  

Přílohy:  

 1. prezenční listina 

 2. volební lístky 

 

Program: 

 1. zahájení  

 2. volba předsedy a místopředsedy 

 3. projekty 

 4. závěr 

 

1. zahájení  

 

Schůzi zahájila paní H. Rosůlková. 

 

Proběhla volba předsedajícího schůze a zapisovatele. Jednomyslně byly zvoleny: 

Předsedající – H. Rosůlková  

Zapisovatel – R. Václavíková 

 

Jednomyslně byl též schválen program jednání, jak je uveden shora. 

 

2. volba předsedy a místopředsedy 

 

Na funkci předsedy školské rady kandidovala paní Hana Rosůlková. 

 

Hlasování:  

pro  7 hlasů 

proti  1 hlas 

 

Předsedkyní školské rady byla pro období od 22.11.2022 do 21.11.2023 zvolena paní Hana 

Rosůlková. 

 

Na funkci místopředsedy školské rady kandidoval pan Jan Svatuška. 

 

http://www.korunka.org/
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Hlasování:  

pro  8 hlasů 

proti  0 hlasů 

 

Místopředsedou školské rady byl pro období od 22.11.2022 do 21.11.2023 zvolen pan Jan 

Svatuška. 

 

3. projekty  

 

Paní Hana Rosůlková navrhla, aby se stanovily projekty. Na těchto projektech by pracovali 2-3 

členové školské rady, dle sounáležitosti či potřeby i s panem ředitelem, kterým je dané téma 

blízké, mají zkušenosti nebo kontakty a průběžně by informovali ostatní členy.  

 

Bylo domluveno, že si navzájem členové budou sdílet návrhy témat na řešení/projekty. Na 

příštím jednání by se školská rada domluvila, na kterých tématech by pracovala a stanovila 

„týmy“. 

 

4. závěr 

 
Termín dalšího jednání školské rady je naplánován na 1. polovinu ledna 2023. 
 
Jednání školské rady bylo ukončeno v 19:15 hodin.  
 
1. 12. 2022 zapsala Radka Václavíková 

http://www.korunka.org/

