
 
 

 

Zápis č. 1  

Jednání školské rady  

Datum: 21.10. 2021  

Místo: budova ZŠ TGM Komárov 

Přítomni:  

Mgr. Ilona Hošková 

Mgr. Jana Vajnerová 

Bc. Regina Hourová 

Ing. Markéta Křížová 

Pavla Dudlová 

Miroslava Vokounová 

Mgr. Jiří Veverka 

Jaroslav Klekner 

 

  Program:  

1. Projednání a schválení jednacího řádu školské rady

2. Volba předsedkyně  

3. Výroční zpráva školy za školní rok 2020 

4. Zpráva ředitele školy o současném dění ve škole

 

Průběh jednání: 

1. Jednací řád školské rady 

Hlasování:    pro 6   proti 0 

Jednací řád školské rady byl jednomyslně schválen.
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TGM Komárov  

zvolený zástupce pedagogů 

zvolený zástupce pedagogů 

jmenovaný zástupce zřizovatele 

jmenovaný zástupce zřizovatele 

zvolený zástupce oprávněných osob 

zvolený zástupce oprávněných osob 

ředitel školy (přizvaný host) 

starosta (přizvaný host) 

schválení jednacího řádu školské rady 

3. Výroční zpráva školy za školní rok 2020 – 2021 

4. Zpráva ředitele školy o současném dění ve škole 

proti 0   zdržela se 0  

Jednací řád školské rady byl jednomyslně schválen. 
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2. Volba předsedkyně  

Školská rada v novém volebním období zvolila novou předsedkyni. Paní Ilonu Hoškovou nahradí, ve 
shodě s příslušnými předpisy, ve školské radě paní Regina Hourová
Markétou Křížovou. 

Hlasování:   pro 5  proti 0   

Předsedkyní školské rady byla zvolena paní

 

3. Výroční zpráva ZŠ TGM Komárov za š. r. 2020  

Školská rada schvaluje Výroční zprávu ZŠ TGM Komárov za š. 
paní M. Vokounová požádala o detailnější vysvětlení údajů k

Hlasování:    pro 6   proti 0 

 

4. Zpráva ředitele školy o současném dění ve škole

Pan ředitel Mgr. J. Veverka informoval školskou radu o současném dění ve škole,
personálu, karanténních opatřeních v
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novém volebním období zvolila novou předsedkyni. Paní Ilonu Hoškovou nahradí, ve 
shodě s příslušnými předpisy, ve školské radě paní Regina Hourová, která b

 zdržela se 1  

školské rady byla zvolena paní Regina Hourová.  

Výroční zpráva ZŠ TGM Komárov za š. r. 2020  – 2021 

Školská rada schvaluje Výroční zprávu ZŠ TGM Komárov za š. r. 2020 – 2021, a to 
paní M. Vokounová požádala o detailnější vysvětlení údajů k počtům dětí ve družině.

proti 0   zdržela se 0 

Zpráva ředitele školy o současném dění ve škole 

moval školskou radu o současném dění ve škole, 
karanténních opatřeních v souvislosti s Covid-19 a plánech na tento školní rok. 

     Regina Hourová
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novém volebním období zvolila novou předsedkyni. Paní Ilonu Hoškovou nahradí, ve 
, která byla navržena paní 

, a to bez připomínek, jen 
počtům dětí ve družině.  

 změnách ve stavu 
19 a plánech na tento školní rok.  

Regina Hourová 


