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Zápis z prvního zasedání školské rady č. 1/2022 

 

Datum: 28. 4. 2022 

 

Přítomni: Zdeňka Blišťanová (za zřizovatele školy) 

 Zdeňka Exelová (za zřizovatele školy)  

 Kamil Kavka (za zákonné zástupce žáků ZŠ – BN)  

 Radek Brnka (za zákonné zástupce ZŠ – P) 

 Marek Fellner (za pedagogické pracovníky školy – N) 

 Hana Pecinová (za pedagogické pracovníky školy – BN) 

 Hana Kubová (za pedagogické pracovníky školy – P) 

 

Svolal: Dominik Liberda (ředitel školy) 

 

Program: 

Představení programu školské rady: 

1. Volba předsedy školské rady 

2. Informace ředitele školy (hospodaření školy, vzdělávání žáků UKR) 

3. Různé 

 

• ŘŠ dal hlasovat o programu zasedání:  pro hlasovali všichni, program rady byl schválen. 

 

Add 1)  

Nominaci na předsedu přijala Mgr. Zdeňka Exelová.  

• ŘŠ dal hlasovat o předsedovi školské rady – paní Exelové: 

Všichni přítomní hlasovali pro. Za předsedu školské rady byla zvolena paní Zdeňka Exelová. 

 

Na místopředsedu školské rady byl Markem Fellnerem navržen pan Kamil Kavka který kandidaturu přijal. 

• ŘŠ dal hlasovat o místopředsedovi školské rady – panu Kavkovi:   

Všichni přítomní hlasovali pro. Za místopředsedu školské rady byl zvolena pan Kamil Kavka. 

 

ŘŠ dále předal vedení zasedání předsedkyni, paní Zdeňce Exelové. 

 

Add 2) 

ŘŠ představil výsledky hospodaření školy za rok 2021. Dále představil potenciální projekty a investiční 

priority školy v rámci stávající strategie 2022+. 

• Školská rada vzala na vědomí. 
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Add 3)  

Podnět paní učitelky Hany Kubové ke zkvalitnění sportovní zázemí na PR z dlouhodobého hlediska. 

Paní starostka podala informaci o kapacitách škol a školek vzhledem k ukrajinské krizi, o zřízení 

detašovaného pracoviště Montessori pod MŠ K. Čapka. Zmínila dále možnost přesunu Montessori programu 

do budoucna na odloučené pracoviště. 

Paní Exelová otevřela téma zkvalitnění stravování na ZŠ Jeseník. Kamil Kavka podal námět k provedení  

auditu stravování na ZŠ Jeseník. Ředitel školy potvrdil, že se tématem a novou koncepcí stravování ve škole 

bude zabývat. 

 

Další jednání Školské rady se uskuteční v úterý 13. 9. 2022 od 16h 

 

zapsal Dominik Liberda 


