
Základní škola Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

www.zslns.cz , tel. 569 726 420, e-mail: zsledec@seznam.cz 
 

Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 29. 11. 2021 

 

Přítomni: Mgr. M. Barešová, J. Frantlová, Mgr. Bc. J. Hospodková, J. Jelínek, Mgr. P. Kořínková, Mgr. M. Simandl, J. 

Vrána (členové školské rady) 

Mgr. P. Hořejš – předseda volební komise, Mgr. J. Šťastný – ředitel školy  

Omluveni:   Ing. L. Pešková (členka školské rady), Ing. Z. Tůma (člen školské rady) 

 

Program: 1. Zahájení 

  2. Seznámení s výsledky voleb do školské rady – zákonní zástupci žáků a pedagogičtí pracovníci        

  3. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 

  4. Různé 

                5. Závěr 

 

ad 1) Zasedání školské rady zahájil předseda volební komise Petr Hořejš a seznámil přítomné s programem jednání 

školské rady. 

ad 2) P. Hořejš seznámil členy školské rady s výsledky voleb do školské rady z řad pedagogických pracovníků a 

zákonných zástupců žáků: 

Volby z řad pedagogických pracovníků – 10. 11. 2021 – do školské rady zvoleni Mgr. Michal Simandl, Mgr. P. 

Kořínková, Mgr. M. Barešová 

Volby z řad zákonných zástupců žáků – 9. 11. 2021 – do školské rady zvoleni Ing. L. Pešková, J. Frantlová, J. Jelínek 

Ve školské radě budou v novém funkčním období dále pracovat Ing. Z. Tůma, Mgr. Bc. J. Hospodková, J. Vrána – 

jmenováni zřizovatelem školy. 

ad 3) Přítomní členové školské rady rozhodli 7 hlasy o přímé volbě předsedy a místopředsedy školské rady. 

Předsedkyní školské rady byla zvolena Ing. L. Pešková (7 hlasů pro), místopředsedkyní školské rady byla zvolena 

Mgr. Bc. J. Hospodková  (6 hlasů pro, 1 se zdržel). 

Zapisovatelkou byla pověřena P. Kořínková. 

Členové školské rady jsou seznámeni s jednacím řádem školské rady a § 168 a 169 školského zákona.  

ad 4) 

a) Ředitel školy Mgr. J. Šťastný seznámil členy školské rady s aktuální situací pandemie covid-19 v ZŠ Ledeč nad 

Sázavou (počty tříd v karanténě a s tím spojená prezenční a distanční výuka žáků, testování žáků antigenními testy, 

podání zprávy o opatřeních a pravidlech v době pandemie covid-19 zákonným zástupcům prostřednictvím Komens). 

http://www.zslns.cz/
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b) J. Frantlová označila informace týkající se postupu při návratu PCR negativně testovaných žáků, které byly třídními 

učiteli předány zákonným zástupcům dne 16. 11. 2021 v rámci on-line třídních schůzek SRPŠ, za přínosné. 

c) Mgr. Bc. J. Hospodková podala členům školské rady informaci o navrhovaných investičních akcí v ZŠ Ledeč n. S. 

v návrhu rozpočtu Města Ledeč n. S. 

d) J. Vrána informoval členy školské rady o plánovaném odstranění basketbalové konstrukce z tělocvičny v Nádražní 

ulici. 

ad 5) Místopředsedkyně školské rady Mgr. Bc. J. Hospodková poděkovala všem přítomným za účast a schůzi školské 

rady ukončila.  

 

V Ledči nad Sázavou 29. 11. 2021 

Zapsala: P. Kořínková 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


