Zápis
04 / 2013
ze 4. zasedání Školské rady,
které se konalo dne 27.8. 2013 v 17:00 hodin v dolní budově ZŠ

Zahájení jednání:

Ukončení jednání:

17:00 hodin

18:20 hodin

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

nikdo

Program:
1. Schválení programu
2. Schválení dodatku k ŠVP
3. Schválení změny školního řádu
4. Diskuse
5. Závěr
Přílohy:
- Prezenční listina – 1 x
- ŠVP – 1x
- Školní řád – 1x

Zapisovatel:

Mgr.Alena Kaňová

Ověřovatel zápisu: - člen školské rady:

Ing. Jan Krasula

výsledek hlasování:

zdrţel se: 0

pro: 6

proti: 0
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ad 1. Schválení programu
- jednání od počátku řídila předsedkyně ŠR PhDr. Jana Semerová
- projednání a schválení programu – program byl schválen.
výsledek hlasování:

pro: 6

zdrţel se: 0

proti:0

ad 2. Schválení dodatku k ŠVP
- předsedkyně ŠR seznámila přítomné členy s legislativní nutností provést
změny v ŠVP a zaslala uvedený materiál všem členům ŠR na email
- předsedkyně ŠR pověřila všechny členy ŠR prostudovat aktualizovanou a
novelizovanou verzi ŠVP, platnou od 1.9.2013
Připomínky nebo souhlas zašlou členové na email
předsedkyně ŠR PhDr. Semerové k 30.8.2013 do 8 hodin.
výsledek hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrţel se: 0

ad 3. Schválení změny školního řádu
- předsedkyně ŠR seznámila přítomné členy se změnou ve školním řádu, ve
stávajícím byla upravena v bodě 4.19. věta :“Ţáci nesmějí pouţívat ve vyučovací
hodině mobilní telefony ani jiná multimédia.Tato jsou vypnuta a uschována v taškách“
výsledek hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrţel se: 0

ad 4. Diskuse
- projekty školy ve školním roce 2013/2014 zahrnuté v ŠVP
ad 5.Závěr a usnesení
- závěrem byl všem členům ŠR přečten zápis ze zasedání
- stanoven úkol vyvěsit Zápis č.4 na stránky školy a email ŠR
pověřena: předsedkyně ŠR
- příští zasedání ŠR svolá předseda ŠR do poloviny října 2013
pověřena: předsedkyně ŠR
- 1.zasedání ŠR bylo ukončeno v 18:20 h.

V Horním Benešově dne 30.8.2013

………………………………………..

Zapsala: Mgr.Alena Kaňová

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

Ing.Jan Krasula, člen ŠR
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