l
Program 10. zasedání školskérady
zřízené při Základníškole a mateřské škole Hovorčovice, p. o.,

konaného dne 1.

tL 2021,od

14:00 hodin

Přítomni:
lng. Pavel Šťastn,1
Mgr. Romana Harcu

lL

lng. Jana Dubnová ......

přizvána bvla:
Mgr. Jana Hirková
ředitelko školy

program zasedání:

'

1. Zápisy z proběhlých voleb do školskérady
a) Zápis z voleb z řad zákonných zástupců
b) Zápis z voleb z řad pedagogů
c) Pověření zřizovatele - volba kandidáta
d) Volba předsedy školskérady na nové období-odsouhlasen byl pan
Pavel Šťastný

2. Schválení dokumentů školy:
a) Škotnířád 2O2U2O22

Školnívzdělávacíprogram na období ZO2L|2O22
c) Primární preventivní program ZŠna období 2O2I-2026- beze změny
d) Výročnízpráva o činnosti školy 2O2O|2O21,
e) Hospodaření roku 2021.
3. Příspěvky členů- prostor pro diskuzi;
- dále budeme pokračovat v nabídce přednášek pro rodiče, ve spolupráci
se spolkem MROŠ(nyní proběhla přednáška o logopedických vadách
b)

v

vš)

- role žákovského parlamentu ve škole - jak ho povedeme dál, jak

bychom mohli sdílet zkušenosti s partnerskou školou
- plán na starostenský guláš v příštímroce

4. Volba termínu příštíhozasedání: dle výsledku voleb, max do
5, Závér

Zapsala dne 1. 11, 2021, pověřena školskou radou:
Mgr. Jana Hirková

30.4.2022

l

KANDIDÁTI

- VoLBA Do ŠKoLsKÉnnov z řad pedagogů

na období letz 2o2L l 2022-2023 l 2024
Milí kolegové,

dnes volíme kandidáta do školskérady z řad pedagogického sboru, proto, prosím, o volbu
jednoho z uvedených kandidátů, o zapsáníjeho jména na Váš volební lístek a vhození do
volební

schránky.

"

Předem Vám děkuji.

Jana Hirková
ředitelka školy

M8í. Romana Harcubová

- 13 hlasů

učitel/ka
Mgr. Hana Mašková
učitel/ka

-

1 hlas

M8r, Dana Wimmerová - 1 hlas
učitel/ka
lng, et Bc, Miriam Kupková - 0 hlasů
učitel/ka
Jana Bartošová, Dis. - 1 hlas
učitel/ka AJ
lng. Lucie Čemusová - 2 hlasy
učitel/ka

N

Mgr. Jitka Rozová - 2 hlasý
učitel/ka HV

Mgí. Baíbora Kosinová - 2 hlasy
učitel informatiky

volBy Do šrosrÉRADv
Z RAD PEDAGOGU
Na obd obí 2021,/2022-202312024
vÝsledkv 3. kola voleb do školskérad
Sčítánívolebních hlasů provedl dne 14. 9.202l tříčlennývolební
výbor v tomto složení:

1,
2,
3.

Lucie Rafajová
lng. Jana Dubnová
Mgr. Jana Hirková

Zřad pedagogů by|a zvolena do ško|skérady:
Mgr.Romana Harcubová

(1-3

hlasů)

Celkem hlasovalo 22 pedagogů.

Vzhledem ktomu, že navržený kandidát získal nadpolovičnívětšinu hlasů všech
voličů,stává se zástupcem z řad pedagogů ve školskéradě Mgr, Romana
Harcubová, a to na funkčníobdobí2021-2023,

Dne 14.9,2O2l

Podpisy volebního uiboru:

l
vÝsledkv 3. kola voleb do školskéradv
Sčítánívolebních hlasů provedl dne 14. 9. 2021, tříčlennývolební
výbor v tomto složení:

1.
2,
3.

Lucie Rafajová
lng. Jana Dubnová
Mgr. Jana Hirková

Výsledky 3. kola voleb do školskérady z řad zákonných
zástupců, zřízenépřiZŠa MŠHovorčovice, p. o. jsou:

1. místo - lng. Pavel Šťastný(228 hlasů)
žádnÝ dalšíkandidát kandidaturu do školskérady

nepřijal
ve třetím kole voleb se účastnilohlasovánícelkem 240 voličů:z nich se
8 rodičůzdrželo hlasování a 4 voliči nevolili navrženéhokandidáta.
Vzhledem ktomu, že navržený kandidát získal nadpolovičnívětšinu
hlasů ze všech voličů,stává se zástupcem z řad zákonných zástupců ve
školskéradě lng. Pavel Šťastný,a to na funkčníobdobí 2O2t - 2023.

Dne 14.9.2021,

Podpisy volebního výboru:

VOLBY do Rady školy
(zŠnovorčovice dne !3.9.2021-|

V dubnu 2O2L rodiče prostřednictvím

dotazníkového šetření navrhovali kandidáty
na člena školskérady z řad rodičů
Navrženíkandidáti

.

1. Pavel Šťastný(syn ve lV.A)
2. Lucie Štěpánková Černíčková(dcery ve ll.B a lV.B)
3. lana Potužníková (dcera ve lll.A)
4. Jana Morávková (synové ve lV.A a Vl.A)
5. Radka Baranková (syn ve lV.B)
5. Monika Charvát (synové ve l.A a lV.A)
7. Radovan Bláha (syn v'V.A)
8. Zdeňka Bydžovská (dcera v Vlll. ročníku)
9. Jaroslav Heikenwálder (syn v Vl,B)
10. Monika Landová (dcera ve ll.A, syn v V.A)

z uvedenÝch kandidátů kandidaturu přiiali:
pan PavelŠťastný
dosavadní předseda školskérady
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Výsledky projednání bodu programu veřejného zasedání
zastupitelstva obce číslo5/2021 konaného dne 27.5,2021
_ vvDls
16, ZaStUpitelstvo obce jmenuje od 1.9,2021 pro dalši obdobi Zástupcem Zř]Zovatele do školské
rady ZákIadniškoly a mateřské školy Hovorčovice pí lng, Janu Dubnovou,

Jiří NoVák V,r
starosta obce

Hovorčovice 2B.5.2a21

pavel Bud in v

r

místostarosta obce
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FW: Volby do školskérady na nové období
Jiří Novák

<

sta rosta@

hovorcovice.cz>

čt lo.og.zozl u:zg
Komu: mistostarosta@ hovorcovice,cz < mistostarosta@ hovorcovice.cz>; Jana Hirková
'Jana Dubnová' <jdubnova@seznam.cz>

<

reditel@skolahovorcovice.cz>;

Dobrý den paní ředitelko,
Byla zvolena paní Dubnová, ale zvoleníje do doby voleb ( říjen 22) pak pokud by byla zmně ve sloŽení v ZO
např., že by paní Dubnová nebyla zvolena do ZO museli bychom řešit.

NoVák

Fřomi Jana Hirková lmailto: reditel@skolahovorcovice,cz]
sent: Thu§day, sept€mber 23, 2021 8:32 PM
Toi starosta@hovorcovice.cZ
Cc] ]ana Dubnová

Subjeď: Re: Volby do školské rady na nové období
Vážený pane staíosto,
ráda bych se zeptala, zda jste už ze strany zřizovatele zvolili Člena do školskérady, kteni bude
funkci zastávat na da|šítřiroky. Z řad rodičůi pedagogů jsme členy v průběhu září zvolili a chybí
nám ještě člen za zřizovatele,
Za rodiče byl zvolen lng. Pavel Šťastnýa za pedagogy Mgr. Romana Harcubová.
Předem Vám děkuji za vyjádření.
.S

přátelským pozd ravem

Mgr, Jana Hirková

ředitelka školy
Tel.: 725 835 302

b*§|§blT§Ěffi?,ťE
zŠa MŠHovorčovice, p.o.
Revolučníč.903
250 64 Hovorčovice

lč:70999431
www.skolahovorcovice.cz
adresa datové schránky školy: vcntiup

Od; Jana Hirková

Odesláno: neděle 2. kvétna 2O2L 22:24
Komu: sta rosta @ hovorcovice.cz <sta rosta @ hovo rcovice.cz>
Kopie: Jana Dubnová <jd_q_b!_ayt @§9Zn9!=!Z>
Předmět: Volby do školskérady na nové období

VáŽený pane starosto,

(

