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Zápis ze zasedání školské rady 

 

Datum: 2. 10. 2015 

Přítomní členové rady: Ing. Tereza Kovalská  

    RNDr. Libuše Vosátková  

    Mgr. Richard Spiegl  

    pí Dana Zelenková 

     

nepřítomní členové rady pí Daniela Rovná (omluvena) 

    pí Marie Brezíková (omluvena)   

Program jednání: 

1. Návrh programu jednání 

2. Projednání a hlasování o výroční zprávě za školní rok 2014/15 

3. Seznámení se s ŠVP pro školní rok 2015/16 

4. Informace o volbách do školské rady 

5. Úkoly 

 

Průběh jednání  

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 

Ředitel školy Mgr. Petr Chochola předložil školské radě k projednání výroční zprávu o 
hospodaření školy za školní rok 2014/15. Rada zprávu projednala a všichni přítomní členové 
se vyjádřili pro její schválení.  
 
Ad. 3  

Členové školské rady se seznámili se školním vzdělávacím programem pro školní rok 2015/16 
(č. j. 1/2007-ZS-VIII; 31. 8. 2015). Podrobněji se zabývali novými částmi ŠVP, které se vztahují  
k třídě s posílenou výukou tělesné výchovy a k příloze pro nepovinně vyučovanou 
španělštinu. 
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Ad. 4 

Předsedkyně školské rady informovala ostatní členy o probíhajících volbách do školské rady. 
Ředitel školy vyhlásil volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků na 6. a 8. října 
2015, z řad pedagogických pracovníků školy na 7. října 2015.  
 

Ad. 5 
Předsedkyně rady bude informovat ostatní členy o průběhu a výsledku voleb do školské 
rady. 
 

Usnesení rady 

Školská rada schvaluje: 

 všemi přítomnými členy výroční zprávu o hospodaření školy za školní rok 2014/15.  

Školská rada bere na vědomí: 

 školní vzdělávací program pro školní rok 2015/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: T. Kovalská 


