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Zápis ze zasedání školské rady 

 

Datum: 13. 10. 2014 

Přítomní členové rady: Ing. Tereza Kovalská  

    pí Daniela Rovná 

    RNDr. Libuše Vosátková  

    Mgr. Richard Spiegl  

    pí Dana Zelenková 

    pí Marie Brezíková 

      

Program jednání: 

1. Návrh programu jednání  

2. Kontrola úkolů 

3. Školní řád včetně přílohy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

4. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 

5. Školní vzdělávací program  

6. Úkoly 

 

Průběh jednání a hlasování 

Ad. 1  

Předsedkyně školské rady T. Kovalská pronesla úvodní slovo a přednesla návrh programu 
zasedání. Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy. Nikdo z členů neměl 
návrhy doplňující program jednání. 
 
Ad. 2 

Úkol z 12. 3. 2014 (písemně informovat starostu města o návrhu člena komise za školskou 
radu pro konkurz. řízení na místo ředitele/ky  školy) byl splněn. 

Ad. 3  

Nový Školní řád včetně přílohy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byl 
v dostatečném předstihu v elektronické podobě zaslán všem členům školské rady. Uvedený 
dokument byl členy rady projednán a poté schválen všemi přítomnými.  
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Ad. 4 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 byla v dostatečném předstihu 
elektronicky zaslána všem členům školské rady k prostudování. Dokument byl projednán a 
všemi členy školské rady schválen. 

Ad. 5 

Všichni členové školské rady obdrželi nový ŠVP, který jim byl předán v elektronické podobě. 
T. Kovalská seznámila členy se změnami v dokumentu a dále je informovala, že ŠVP byl 
projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2014. Členové školské rady byli s ŠVP 
platným od 1. 9. 2014 seznámeni a neměli k dokumentu žádné připomínky. 

 
Ad. 6 

Z jednání rady žádné úkoly nevzešly.  

 
Usnesení rady 

Školská rada schválila: 

 školní řád včetně přílohy, 

 výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/14. 

Školská rada byla seznámena s: 

 školním vzdělávacím programem platným od září 2014. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: T. Kovalská 


