
Základní škola, Jičín, Železnická 460 
                         

Zápis z jednání Školské rady Základní školy, Jičín, Železnická 460 
ze dne 9. března 2015 

 
Účast:     Ing. Miroslav Kazda, Mgr. Richard Koníř, doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.,  
                MUDr. Petr Lisý, Mgr. Jitka Tománková, Mgr. Věra Dvořáková 
Omluveny:    Hana Kmínková, Ing. Jana Radová, Mgr. Petra Tmějová 
Host:   Mgr. Zdeněk Procházka 
 
Program:   Volba zástupce Školské rady do konkurzního řízení na funkci ředitele školy 
 

Jednání zahájil a řídil předseda Školské rady doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., který v úvodu 
jednání seznámil členy Školské rady s cílem dnešní schůzky – zvolit zástupce Školské rady do 
konkurzní komise na funkci ředitele školy.     
 
ad 1) 
Pan ředitel Mgr. Zdeněk Procházka – seznámil přítomné členy Školské rady s důvody své rezignace 
na funkci ředitele základní školy 
 
ad 2) 
Všichni přítomní pronesli slova uznání a ocenění práce, kterou pan ředitel Zdeněk Procházka 
vykonal za dvacet pět let ve funkci ředitele školy.   
 
ad 3) 
Mgr. Dvořáková – doporučila k volbě do konkurzní komise doc. Kozla 
Mgr. Koníř – vznesl dotaz, zda jsou již určení zástupci Městského úřadu v Jičíně 
                      vyjádřil názor, že by to měli být odborníci se znalostí školské problematiky 
                      doporučil k volbě doc. Kozla nebo MUDr. Lisého 
Ing. Kazda – tři členy konkurzní komise nominuje Rada města, zatím neurčeni   
MUDr. Lisý – poděkoval za důvěru a doporučil k volbě doc. Kozla 
Mgr. Tománková – podpořila návrh doc. Kozla 
doc. Kozel – přijal nominaci 
Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů, zdržel se: 1 hlas, proti: 0 hlasů.  
 
Závěr:  
Školská rada zvolila doc. Mgr. Tomáše Kozla, Ph.D. jako zástupce Školské rady do konkurzního 
řízení na funkci ředitele Základní školy, Jičín, Železnická 460.  
 
ad 4) 
Ing. Kazda – 8. 4. 2015 – první zasedání konkurzní komise 
                      do 16. 3. 2015 – uchazeči mohou podat přihlášku 
                      duben/květen – konkurzní řízení 
                      pořadí uchazečů z konkurzního řízení akceptuje/neakceptuje Rada města 
                      1. 7. 2015 – nástup nového ředitele/nové ředitelky do funkce 
 
ad 5) 
Termín příští schůzky školské rady bude určen po jmenování nového ředitele/nové ředitelky. 
                          
 
Zapsala: Mgr. Věra Dvořáková                                                      doc. Mgr. Tomáš Kozel 
                                                                                                         předseda Školské rady 


