
Zápis č. 1 ze zasedání školské rady, 

dle zákona č. 561/2004 Sb., konaného dne 13.7.2021 od 17.00do 17.30 hodin 

V souladu s § 167 za k. č . 561/2004 Sb., byla svola na ř editelkou s koly Mgř. Evou Dřbalovou 

s kolska  řada na den 13. 7. 2021. 

 

Prezenční listina 

 

Př í tomni: 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY ZA PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY:  

Mgř. Zdene k Liehne 

Mgř. Jitka Dopiřa kova  

 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZŘIZOVATELE:  

Mgř. Kve ta Slaví kova  

Ing. Pavla Dvoř a kova  

 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ:  

Jana S tolzova  

Jan Liehne, DiS. 

  

Program zasedání školské rady 

1) Mgř. Eva Dřbalova  infořmovala č leny nove  zvolene  s kolske  řady o dosavadní  č innosti 

s kolske  řady 

2) Volba př edsedy s kolske  řady. Na funkči př edsedy byl navřz en Jan Liehne, DiS. 

(sčhva leno). 

3) Volba zapisovatele. Na funkči zapisovatelky byla navřz ena Mgř. Jitka Dopiřa kova  

(sčhva leno). 

4) Volba ove ř ovatele. Na funkči ove ř ovatelky byla navřz ena Mgř. Kve ta Slaví kova  

(sčhva leno). 

5) Sčhva lení  jednačí ho ř a du s kolske  řady. Mgř. Evou Dřbalovou byl ke sčhva lení  př edloz en 

jednačí  ř a d s kolske  řady  ZS  Beřoun Wagneřovo na me stí  458 platny  přo funkč ní  období  

od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024. 

Sčhva leny  jednačí  ř a d je př í lohou tohoto za pisu. 



6) Všičhni členové řady poskytují  e-mailový kontakt na sebe přo případ, že by zákonní 

zástupči či veřejnost potřebovali konzultači nebo infořmači. 

Mgř. Zdene k Liehne – z.liehne@zswagneřka.čz 

Mgř. Jitka Dopiřa kova  – j.dopiřakova@zswagneřka.čz 

Mgř. Kve ta Slaví kova  – oskvv4@mubeřoun.čz 

Ing. Pavla Dvoř a kova  – paja.pankova@seznam.čz 

Jana S tolzova  – janastolzova@seznam.čz 

Jan Liehne, DiS. – liehne@čms.čz 

 

7) Teřmí n dals í ho zaseda ní  s kolske  řady je př edbe z ne  stanoven na 30. 9. 2021  

 

V Beřoune  den 13. 7. 2021 

 

Zapsala: Mgř. Jitka Dopiřa kova  

 

Ove ř ila: Mgř. Kve ta Slaví kova  

 

Př edseda s kolske  řady: Jan Liehne, DiS. 

 

 

 

              


