
Zápis 

 
04 / 2019 

 
 

ze 4. zasedání Školské rady, 
  

které se konalo dne 29. 8. 2019 v 16:00 hodin v ředitelně  ZŠ 
 
 
 
 
Zahájení jednání: 16:00 hodin    Ukončení jednání: 16:55 hodin 
 
Přítomni:  
Mgr. Beata Dostálová, Ludmila Klichová, Martin Knap, Ing. František Glogar, PhDr. Jana 
Semerová (viz příloha „Prezenční listina“) 

 
Omluveni: Ing. Josef Monsport 
 
Program: 

1. Schválení programu 
2. Změny zvonění ve stávajícím školním řádu 
3. Diskuse 
4. Závěr 

 
Přílohy: 
- Prezenční listina – 1 x 
- Kontaktní údaje členů ŠR (ověření stávajících) 

 

 
Zapisovatel:  PhDr. Jana Semerová 

výsledek hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr.Beata Dostálová 

výsledek hlasování:  pro: 5 proti: 0  zdržel se: 0 
 
 
ad 1. Schválení programu 

- jednání od počátku řídila předsedkyně  ŠR Mgr.Beata Dostálová 
- projednání a schválení programu – program byl schválen v navržené podobě 

výsledek hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
 

 

ad 2. Změny ve stávajícím školním řádu 
 Ve stávajícím školním řádu došlo ke dvěma změnám. Zvonění bylo nastaveno tak, aby 
zvonilo 2x před začátkem výuky (a to v 7:55 hod poprvé a v 8:00 podruhé), stejnětak po velké 



přestávce (poprvé v 9:55 a podruhé v 10:00). Dvojí zvonění má žáky upozornit na skutečnost, 
aby byli připraveni v lavicích a druhé zvonění je již začátek vyučovací hodiny 

- ůprava zvonění během odpoledního vyučování (posunuto o 5 minut kvůli dojíždějícím 
žákům) 

 

ad 3. Diskuse 
- změny ve stávajícím Školním řádu 
- schvalování Výroční zprávy na příští schůzce – zpráva bude zaslána na e-mail Školské 

rady a všichni členové si zprávu přečtou a připraví si připomínky 
- následující schůzka školské rady proběhne 14.10.2019 v 16:30hod v ředitelně ZŠ 
 
 

ad 4. Závěr  
       -    všichni členové školské rady obdrží Zápisy z jednání ŠR v elektronické podobě  
            (e- mailem) 

zápisy ze školských rad včetně jednacího řádu budou zveřejňována na webových 
stránkách školy 

- předseda zašle na e-mail jednotlivých členů kontakty na všechny členy Školské rady 
- příští jednání ŠR naplánováno na 14.10.2019 (svolá předseda), všem členům bude 

připomenut termín schůzky s nejméně desetidenním předstihem 
- jednání ŠR bylo ukončeno v 16:55 hodin 

 
 
 
V Horním Benešově dne 29. 8. 2019 
 
Zapsala: PhDr. Jana Semerová 
 
 
 
 
………………………………………..  ……………………………………….. 
Mgr. Beata Dostálová, předseda ŠR   PhDr. Jana Semerová, člen ŠR 
 


