Zápis
07 / 2014
ze 7. zasedání Školské rady,
které se konalo dne 16.10. 2014 v 16:30 hodin v ředitelně ZŠ

Zahájení jednání:

Ukončení jednání:

16:30 hodin

18:30 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. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Horní Benešov za školní rok 2014/2015
3. Diskuse
4. Závěr
Přílohy:
- Prezenční listina – 1 x
- Výroční zpráva ( v elektronické podobě)

Zapisovatel:
Ing.Jan Krasula
Ověřovatel zápisu: - předsedkyně školské rady: PhDr.Jana Semerová
výsledek hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

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

pro: 6

proti:0

zdržel se: 0
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ad 2. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Horní Benešov
- byla zaslána vedením školy na email ŠR.
- předsedkyně ŠR pověřila všechny členy ŠR prostudovat Výroční
zprávu školy. Připomínky nebo souhlas měli zaslat členové na e-mail
předsedkyně ŠR PhDr. Semerové k 10.10.2014 do 14 hodin.
- připomínky k výroční zprávě: předsedkyně požádala o vyjádření jednotlivé členy.
- připomínky byly předány řediteli školy ještě před 7. jednáním Školské rady.
Předsedkyně dala hlasovat o schválení výroční zprávy
výsledek hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

ad 3. Diskuse
- volby do Školské rady ve školním roce 2014/2015
- dotazy členů ŠR na působení rodilého mluvčího na ZŠ (na otázky odpověděl ředitel
školy Mgr.Zdeněk Žanda)
- příprava a realizace školních a mimoškolních akcí ve školním roce 2014/2015
ad 4.Závěr a usnesení
- závěrem byl všem členům ŠR přečten zápis ze zasedání
- stanoven úkol vyvěsit Zápis č.7 na stránky školy a email ŠR
pověřena: předsedkyně ŠR
- příští zasedání ŠR svolá předseda ŠR v termínu do poloviny dubna 2015
pověřena: předsedkyně ŠR
7.zasedání ŠR bylo ukončeno v 18:30 h.

V Horním Benešově dne 16.10.2014

Zapsal: Ing. Jan Krasula

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