Zápis
02 / 2012
z 2. zasedání Školské rady,
které se konalo dne 05.09. 2012 v 16:00 hodin v budově jídelny ZŠ

Zahájení jednání:

Ukončení jednání:

16:00 hodin

18:15 hodin

Přítomni:
Jana Hrozová, Mgr. Alena Kaňová, Ludmila Klichová, Jarmila Kocourková, Ing. Jan Krasula,
PhDr. Jana Semerová (viz příloha „Prezenční listina“)
Omluveni:

nikdo

Hosté: Mgr. Zdeněk Žanda- ředitel školy, Mgr. Eva Krsková – zástupkyně ředitele školy
Program:
1. Schválení programu
2. Schválení dodatků č. 11 a č. 12 ŠVP
3. Projednání žádosti o finanční příspěvek
4. Zpráva ředitelství školy o probíhající rekonstrukci budov ZŠ
5. Schválení změn školního řádu
6. Různé
7. Návrh paní Klichové Ludmily na opravu zápisu č.1 z I.zasedání školské rady
8. Závěr
Přílohy:
- Prezenční listina – 1 x
- Dodatky č.11 a č.12 k ŠVP s účinností od 1.9. 2012

Zapisovatel:

Mgr.Alena Kaňová

Ověřovatel zápisu: - člen školské rady:
výsledek hlasování:

pro: 6

Ing. Jan Krasula
proti: 0

zdržel se: 0

ad 1. Schválení programu
- jednání řídila předsedkyně ŠR PhDr. Jana Semerová
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-

p.Klichová navrhla rozšíření předloženého programu o další bod týkající se projednání
a opravy zápisu č.1 ŠR při Základní a Mateřské škola Horní Benešov
projednání a schválení programu – program byl schválen.
výsledek hlasování:

pro: 6

proti:0

zdržel se: 0

ad 2. Schválení dodatků č.11 a č.12 k ŠVP
Dodatek č.11: Turisticko-vzdělávací pobyt
- zástupkyně ŘŠ Mgr.Krsková seznámila přítomné s náplní a cílem turistickovzdělávacího pobytu pro IV. a V.třídy
- ředitel ZŠ Mgr. Žanda doplnil, že tento školní rok se plánuje v rámci
spolupráce s polským městem Pszow podobný pobyt právě v tomto městě.
- na závěr bylo hlasováním přijato zařazení dodatku č.11 do ŠVP
výsledek hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Dodatek č.12: Projektový den „ Hornobenešovský maraton“
- p.ředitel ZŠ Mgr.Žanda informoval členy ŠR, jak by měl projekt vypadat,
o formě, obsahu a plánovaném termínu uskutečnění ( duben/květen 2013 )
- na závěr bylo hlasováním přijato zařazení dodatku č.12 do ŠVP
výsledek hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

ad 3. Žádost o finanční příspěvek
- předsedkyně ŠR informovala přítomné, že byla oslovena organizátory soutěže
Drakiáda, zda jim bude opět poskytnut příspěvek 1000 Kč a jakou formou.
- byla oslovena p.Klichová. Podala podrobné vysvětlení, že příspěvek bude
poskytnut Komisí pro školství, kulturu a tělovýchovu při Radě města Horní
Benešov a koho je třeba oslovit.
ad 4. Zpráva ředitelství školy o probíhající rekonstrukci budov ZŠ
- p.ředitel Mgr.Žanda podal podrobnou zprávu o stávající rekonstrukci.
Seznámil členy RŠ s rozmístěním tříd v provizorních učebnách, které práce již
byly dokončeny a kdy je plánováno zprovoznění jednotlivých budov ZŠ
s odkazem na webové stránky školy.
ad 5. Schválení změn školního řádu
- p.ředitel ZŠ Mgr.Žanda informoval o třech změnách zvonění na přestávky,
které jsou v kompetenci školy: škola je pro žáky otevřena od 7,40hod
( s výjimkou ranního provozu školní družiny)

1. HODINA

8 : 00 – 8 : 45

přestávka

8 : 45 - 8 : 55

2. HODINA

8 : 55 – 9 : 40

velká přestávka

9 : 40 - 10 : 00

3. HODINA

10 : 00 – 10 : 45

přestávka

10 : 45 - 10 : 55

4. HODINA

10 : 55 – 11 : 40
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přestávka

11 : 40 - 11 : 50

5. HODINA

11 : 50 – 12 : 35

přestávka

12 : 35 - 12 : 40

6. HODINA

12 : 40 – 13 : 25

polední přestávka

13 : 25 - 14 : 00

7. HODINA

14 : 00 – 14 : 45

-

proběhlo hlasování členů RŠ o celém bodu 5 a návrh byl přijat.
výsledek hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

ad 6. Různé
- p.zástupkyně ŘŠ Mgr.Krsková informovala ŠR a zejména přítomné zástupce rodičů ,
že se zpracovává a bude předložen Informátor školy.
- předsedkyně ŠR PhDr.Semerová oslovila vedení školy a žádala informace týkající se
výroční zprávy za minulý školní rok.Pan ředitel Mgr.Žanda informoval školskou radu,
že vedení města v nejbližší době určí, kdo výroční zprávu zpracuje – zda minulé
vedení školy či to současné.
- Ing.Krasula vznesl dotaz týkající se kapacity a naplnění lyžařského výcviku v tomto
školním roce. Pan ředitel Mgr.Žanda odpověděl, že je prioritním zájmem vedení školy,
aby byl výcvik naplněn všemi oslovenými žáky, ale že ze strany některých žáků a
jejich rodičů zájem není.
- p.Kocourková se na vedení školy obrátila s dotazem, na jaký cestovní doklad bude
nutné vycestovat do Polska v rámci turisticko-vzdělávacího pobytu v Pszowě.
ad 7. Návrh paní Klichové na opravu zápisu č.1 z I.zasedání ŠR
- členům ŠR byl předložen návrh v písemné formě na opravu a doplnění zápisu č.1 ze
zasedání ŠR
- proběhla diskuse
- ostatní připomínky, doplnění odloženy na příští zasedání ŠR, které bylo naplánováno
a schváleno na úterý 9.10. 2012 v 16 hodin.
ad 8.Závěr a usnesení
- závěrem bylo všemi členy ŠR přijato usnesení, že na příštím zasedání bude projednán
jednací řád Školské rady při ZŠ a MŠ Horní Benešov.
- II.zasedání ŠR bylo ukončeno v 18,15 h.

V Horním Benešově dne 05.09.2012
Zapsala: Mgr.Alena Kaňová

………………………………………..
PhDr. Jana Semerová, předseda ŠR

………………………………………..
Ing.Jan Krasula, člen ŠR
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