
Zápis ze školské rady ze dne 18. 5. 2017 

 

Přítomni členové školské rady: 

 

Jiří Loskot 

Ing. Eva Slavíková 

Miroslav Vrána 

Ing. Radka Smržová 

Alena Hašková 

 

Omluveni: 

 

Kateřina Vykouková 

 

Přizvání hosté: 

 

Mgr. Milan Dvořák – ředitel školy, Mgr. Hana Kvapilová – zástupkyně ředitele školy 

 

Program: 

 

1. Přivítání a seznámení nových členů školské rady s činností školské rady 

 při ZŠ a MŠ Bez hranic 

2. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 

3. Různé 

4. Závěr 

 

1. Přivítání a seznámení členů s činností školské rady 

Alena Hašková přivítala školskou radu v novém složení a členy představila. Přítomné členy školské 

rady seznámila s jednacím řádem, s právy a povinnostmi školské rady. 

 

2. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 

 

Členové školské rady všemi hlasy schválili veřejnou volbu předsedy a místopředsedy školské rady. 

Předsedkyně, místopředsedkyně byly zvoleny všemi přítomnými hlasy členů školské rady a to následovně:                                                                                                                                      

 

předsedkyně školské rady:              Alena Hašková  

místopředsedkyně školské rady:         Ing. Eva Slavíková 



3. Různé 

 

Ředitel školy Mgr. Milan Dvořák seznámil přítomné s akcemi, které v nejbližší době ve škole 

proběhnou. 

7. 6. 2017 a 8. 6. 2017 se uskuteční Olympijský den v Lánech, kde děti v rámci svazkových 

pracovišť budou poměřovat síly v olympijských atletických disciplínách. 

Od 12. 6. 2017 do 19. 6 2017 bude ZŠ Tuřany obývat hlavní budovu ZŠ Mšec, kvůli plánové 

přístavby nové třídy, sociálního zázemí a šaten v ZŠ Tuřany. 

Dále členy seznámil s plánem vybudování sportovního hřiště ve Mšeci v zámeckém parku. 

 

Na dotaz Aleny Haškové, v jaké fázi se nachází jednání o dopravní obslužnosti Mšec – Tuřany, 

bylo panem Jiřím Loskotem odpovězeno, že vše je v řízení Středočeského krajského úřadu. 

 

Členové školské rady se dohodli na zveřejnění emailových adres na webových stránkách školy. 

 

Zápis podepisuje předseda školské rady a další pověřený člen školské rady – Miroslav Vrána. 

 

4. Závěr 

Předsedkyně školské rady ZŠ a MŠ Bez hranic poděkovala všem členům školské rady za spolupráci. Termín 

příštího setkání bude upřesněn. 

 

Ve Mšeci 18. 5. 2017, zapsala Alena Hašková 

 

 

 …………………………………..   ……………………………………. 

  podpis předsedy           podpis pověřeného pracovníka 

 

 

 

 

 

 

 

 


