
Zápis z 3. on-line zasedání školské rady při ZŠ Mazurská dne 24. 6. 2021 
 
On-line přítomny:  
 
Předsedkyně ŠR: Mgr. Kateřina Halfarová 
Místopředsedkyně ŠR: PaedDr. Zuzana Láníková 
Zapisovatelka: Markéta Moučková  
Ředitelka ZŠ: Mgr. Milada Bulirschová  
 
Program zasedání:  
 

1. Informace vedení školy 
2. Volby do ŠR 
3. Cena Eduarda Štorcha 
4. Různé 

 

 
1. Informace vedení školy 

 Ředitelka školy informovala školskou radu, že odchází do důchodu, proto proběhl konkurz na 
nového – novou ředitele – ředitelku školy 3. května 2021.  

 Dále informovala, že oba kandidáti požadavkům vyhověli a následně byla 9. 6. 2021 
zřizovatelem jmenována do funkce ředitelky školy paní Mgr. Iva  Červeňanská, a to s účinností 
od 1. 8. 2021. 

 Paní Mgr. Kamila Peterková a pan Mgr. Lukáš Vachuta zůstávají i nadále v pozici zástupců 
ředitelky školy. 

 Dále ŘŠ informovala, že z personálního hlediska je nový školní rok zabezpečen. 
 ŘŠ informovala, že do prvních tříd by mělo nastoupit 64 žáků a budou rozděleni do 3 prvních 

tříd. 
 
2. Volby do nové školské rady s účinností od 12. 7. 2021 

 Ředitelka školy informovala, že dne 14. 6. 2021 proběhly v ZŠ Mazurská tajné volby do školské 
rady za pedagogické pracovníky a ve dnech 21. 6. – 24. 6. 2021 za zákonné zástupce 
nezletilých žáků. Dne 26. 5. 2021 byl jmenován zástupce zřizovatele. 

 Členkami školské rady Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a byly zvoleny a 
zřizovatelem jmenována: 
 
paní Mgr. Kateřina Halfarová, LL.M. za zřizovatele, 
paní Radka Živná za zákonné zástupce nezletilých žáků základní školy, 
paní PaedDr. Zuzana Láníková za pedagogické pracovníky. 
 

3. Cena Eduarda Štorcha 
 Paní PaedDr. Zuzana Láníková navrhla na Cenu Eduarda Štorcha paní učitelku Mgr. Zuzanu 

Androníkovou, a to za pedagogický přínos pro školu. 
 Návrh byl jednomyslně schválen. 
 Paní Mgr.  Halfarová požádala ŘŠ, aby tuto informaci předala na OŠ. 

 
4. Různé 

 Paní Mgr.  Halfarová poděkovala za 9-ti letou velmi dobrou práci stávající člence školské rady, 
paní Markétě Moučkové. 

 Paní Mgr.  Halfarová poděkovala za 9-ti letou velmi dobrou práci stávající ředitelce školy a 
vyjádřila přesvědčení, že i nadále bude spolupráce školy se školskou radou na velmi dobré 
úrovni. 
 
 

Zapsala: Markéta Moučková 
 

 


