
ZÁPIS 

z 1. zasedání Školské rady Základní školy Boskovice, příspěvkové organizace 

konané dne 18. 1. 2018 na odloučeném pracovišti Sušilova 28 

 

Přítomni:   dle prezenční listiny 
Host:          RNDr. Vladimír Ochmanský - ředitel ZŠ (ŘŠ) 
 

Program:  1. Zahájení (ŘŠ) 
                   2. Volba předsedy 
                   3. Organizační záležitosti – schválení jednacího řádu 
                   4. Různé 
 
Program byl počtem 9 hlasů jednomyslně schválen. 
 
ad 1)  Provedením zápisu byl pověřen Mgr. Zdeněk Žáček. 
 
ad 2)  Člen školské rady Mgr. Zdeněk Žáček podal návrh na předsedu školské 
           rady - Mgr. Lucii Kubínovou. Další návrh na předsedu školské rady podán 
           nebyl. 
 
           Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Lucie Kubínová počtem  
           8 hlasů z 9 přítomných, 1 se zdržel. Tím byly splněny podmínky pro  
           ustanovení do funkce předsedy školské rady. 
 
ad 3)  Ředitel školy předložil všem členům školské rady k prostudování  
           následující materiály: 

- § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 
- návrh Jednacího řádu školské rady k připomínkování a diskuzi. 
 
Po prostudování předmětných materiálů podala předsedkyně školské 
rady Mgr. Lucie Kubínová návrh na změnu preambule a z článku VI. 
vypustit bod i). 
Pro tyto úpravy bylo hlasováno jedním hlasováním s poměrem 9 pro 
jednomyslně. 
 

ad 4) V následující rozpravě Mgr. Dagmar Hamalová a ing. Pavla Nováková 
seznámily členy školské rady s rozhodnutím městské rady vypsat konkurz 
na pozici ředitele školy z důvodu uplynutí funkčního období stávajícího 



ředitele. Jako zástupkyně městského úřadu ve školské radě upozornily, že 
dle vyhlášky 54 ze dne 26. 1. 2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a 
konkurzních komisí je nutný i nominant - člen školské rady. 
 
Pro okamžité řešení se vyslovil Petr Malach, Dis.  
Hlasováním 6 pro, 2 se zdrželi, 1 proti, byl udělen souhlas. 
 
PaedDr. Eva Tichá podala návrh, aby nominantem byl MUDr. Miroslav  
Klíma. Hlasováním 3 pro, 6 se zdrželo, návrh neprošel. 
 
Další návrh podal MUDr. Miroslav Klíma, aby do konkurzní komise byla 
nominována předsedkyně školské rady Mgr. Lucie Kubínová. Hlasováním 
6 pro, 3 se zdrželi, návrh prošel. 
 
Na základě další rozpravy o činnostech a náplni školské rady byl podán 
návrh MUDr. Miroslavem Klímou nevyhlašovat konkurz. Hlasováním   
6 pro, 3 se zdrželi, byl návrh jako doporučení městské radě přijat. 

 
Usnesení: 
 
ad 2.1 Školská rada zvolila předsedu školské rady Mgr. Lucii Kubínovou. 
 
ad 3.1 Školská rada odsouhlasila Jednací řád školské rady včetně jeho změny. 
 
ad 4.5 Školská rada podává městské radě doporučení nevyhlašovat konkurz  
            na ředitele základní školy. 
 
V Boskovicích 18. 1. 2018 
 
Zapsal pověřený člen školské rady: Mgr. Zdeněk Žáček 
 
Předsedkyně školské rady: Mgr. Lucie Kubínová 
 


