Zápis
06 / 2017
ze 6. zasedání Školské rady,
které se konalo dne 11.10.2017 v 16:00 hodin v ředitelně ZŠ

Zahájení jednání:

Ukončení jednání:

16:00 hodin

17:55 hodin

Přítomni:
Mgr.Beata Dostálová, Ludmila Klichová, Jarmila Kocourková, Ing. Pavel König, Ing. Josef
Monsport, PhDr. Jana Semerová (viz příloha „Prezenční listina“)
Omluveni:

nikdo

Program:
1. Schválení programu
2. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Horní Benešov za školní rok 2016/2017
3. Vyhlášení konkurzu na pozici ředitele ZŠ a MŠ Horní Benešov
4. Diskuse
5. Závěr
Přílohy:
- Prezenční listina – 1 x
- Výroční zpráva ( v elektronické podobě)

Zapisovatel:
Mgr.Beata Dostálová
Ověřovatelé zápisu: - členka Školské rady Ludmila Klichová
předsedkyně Školské rady 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 předsedkyně, ta předala dokument všem členům ŠR
- předsedkyně ŠR pověřila všechny členy ŠR prostudovat Výroční
zprávu školy. Připomínky nebo souhlas zaslali členové na e-mail
předsedkyně ŠR PhDr. Semerové k 9.10.2017 do 15 hodin.
- připomínky k výroční zprávě: předsedkyně požádala o vyjádření jednotlivé členy.
- připomínky byly předány řediteli školy
Předsedkyně dala hlasovat o schválení výroční zprávy
výsledek hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

ad 3. Vyhlášení konkurzu na pozici ředitele ZŠ a MŠ Horní Benešov
Poté, co se k uvedenému tématu vyjádřili všichni členové ŠR, dala předsedkyně ŠR
hlasovat o tom, zda ŠR navrhuje Městu Horní Benešov vyhlásit výběrové řízení na pozici
ředitele Základní školy a Mateřské školy Horní Benešov.
Závěr: Školská rada nedoporučuje vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele školy
z důvodu všeobecné spokojenosti s vedením školy.
výsledek hlasování:

pro: 5

proti: 1

zdržel se: 0

K výše uvedenému tématu uvedly členky pedagogického sboru p. Dostálová a p. Semerová,
že ředitel školy v průběhu uplynulých let zabezpečil ve škole dobré a klidné pracovní klima.
Zapojil školu do celé řady projektů, jejichž realizace se kladně odráží na výchovně
vzdělávacím procesu (NATTECH, např. výzva č.56, výzva č.57, vybavení učebny fyziky a
chemie, projekt Ianua – pobyt rodilé mluvčí a výuka metodou CLIL apod.). Pod vedením
ředitele školy byla zřízena a vybavena školní knihovna, postupně se dovybavuje celá škola
IT technikou, došlo k rekonstrukci budov MŠ a šaten na 1.stupni ZŠ.
ZŠ Horní Benešov se letos stala regionálním vzdělávacím centrem pro okolní školy v oboru
čtenářské gramotnosti, děti dosahují úspěchy ve vědomostních soutěžích (3.místo
v republikovém kole v Olympiádě z JN).
Výsledky poslední hloubkové inspekce ČŠI z roku 2014 a inspekce ohledně využití IT
technologií ve výuce na 2.stupni 2016 byly pozitivní.
ad 4. Diskuze
- příprava a realizace školních a mimoškolních akcí ve školním roce 2017/2018
(termíny sběru papíru, celoškolní projekty, lyžařský výcvikový kurz, spolupráce se
SRPDŠ –získání nových členů z řad rodičů)
- informace ohledně rekonstrukce šaten a jejího dokončení v budově 1.stupně (šatny
stále nejsou dokončeny, na dotaz p. Monsporta odpovídal p.ředitel Zdeněk Žanda)
ad 5. Závěr a usnesení
- stanoven úkol vyvěsit Zápis 05/2017 a 06/2017 na stránky školy a email ŠR
pověřena: předsedkyně ŠR
- příští zasedání ŠR svolá předseda ŠR v termínu do konce března 2018, Školská rada
zhodnotí a ukončí svoji činnost za uplynulé 3-leté období
pověřena: předsedkyně ŠR
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6. zasedání ŠR bylo ukončeno v 17:55 h
V Horním Benešově dne 11.10.2017

Zapsala: Mgr.Beata Dostálová

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

…………………………………..
Ludmila Klichová, ověřovatel zápisu
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