Zápis
05 / 2013
z 5. zasedání Školské rady,
které se konalo dne 15.10.2013 v 16:00 hodin v ředitelně ZŠ

Zahájení jednání:

Ukončení jednání:

16:00 hodin

17:30 hodin

Přítomni:
Jana Hrozová, Mgr. Alena Kaňová, Ludmila Klichová, Jarmila Kocourková, PhDr. Jana
Semerová (viz příloha „Prezenční listina“)
Omluveni:
Ing. Jan Krasula
Hosté:
Mgr.Zdeněk Ţanda, ředitel školy, Mgr.Eva Krsková, zástupce ředitele
Zapisovatel: Ludmila Klichová
Ověřovatel zápisu:: Mgr.Alena Kaňová
výsledek hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

Program:
1. Schválení programu
2. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/2013
3. Diskuze
4. Závěr
K jednotlivým bodům:
ad 1.Hlasování o schválení programu
výsledek hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

ad 2. Připomínky k výroční zprávě: předsedkyně poţádala o vyjádření jednotlivé členy.
Připomínky byly předány řediteli školy ještě před jednáním Školské rady. Předsedkyně
dala hlasovat:
výsledek hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0
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ad 3.V rámci diskuze poţádala předsedkyně ředitele školy o předvedení nové jazykové
učebny. Ředitel ZŠ ukázal zařízení a informoval o finančních nákladech.
Paní Hrozová se zeptala na problém kolem vší. Vedení školy informovalo o
moţnostech školy, z právního hlediska leţí odpovědnost na rodičích.
Paní Kaňová se dotazovala na dokončení rekonstrukce mateřské školy, ředitel
informoval, ţe konečný termín je stanoven na 9.11.2013. Dále se p.Kaňová ptala, jak
je to s úvazky učitelek ve školce – vysvětleno ředitelem, ţe je to podle počtu dětí.
Paní Hrozová vznesla dotaz, zda bude „Mikulášská“ – nebude, není prostor, ale je zde
moţnost rozdávání mikulášských dárků v rámci školní akce MIKULÁŠ.
Vedení školy informovalo o projektu OVOCE DO ŠKOL.
Proběhla diskuze o akci „Rozsvěcení vánočního stromu“ 6.12 2013 a padl návrh na
účasti dětí v cizině v adventních dnech.
ad 4. Závěr: paní Klichová přečetla přítomným zápis ze schůze a předsedkyně ukončila
jednání v 17:30 hod.
- stanoven úkol vyvěsit Zápis č.4 na stránky školy a email ŠR
pověřena: předsedkyně ŠR

Přílohy:
- Prezenční listina – 1 x
- Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 v elektronické podobě na emailové
adrese Školské rady při ZŠ Horní Benešov – 1x

V Horním Benešově dne 15.10.2013

………………………………………..
Zapsala: Ludmila Klichová

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

………………………………………..
ověřila Mgr. Alena Kaňová
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