
Zápis 

 

02 / 2015 

 

 

z 2. zasedání Školské rady, 
  

které se konalo dne 14. 10. 2015 v 16:00 hodin v budově 2. stupně ZŠ 
 

 

 

Zahájení jednání: 16:00 hodin    Ukončení jednání: 17:35 hodin 

 

Přítomni:  

Mgr. Beata Dostálová, Ludmila Klichová, Jarmila Kocourková, Ing. Pavel König, Ing. Josef 

Monsport, PhDr. Jana Semerová, Mgr. Zdeněk Žanda (viz příloha „Prezenční listina“), 

 

Omluveni: nikdo 

 

 

Program: 

1. Schválení programu. 

2. Projednání výroční zprávy o činnosti za rok 2014 – 2015. 

3. Jednací řád. 

4. Diskuse. 

5. Závěr. 

 

Přílohy: 

- Prezenční listina – 1 x. 

- Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014 – 2015. 

- Jednací řád. 

 

 

Zapisovatel:  Ing. Pavel König 
výsledek hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 1 (König) 

 

 

Ověřovatelé zápisu: - předseda školské rady: PhDr. Jana Semerová 

- člen školské rady:  Mgr. Beata Dostálová  
výsledek hlasování:  pro: 4  proti: 0  zdržel se: 2 (Semerová, 

Dostálová). 

 

 

ad 1. Schválení programu 

- jednání od počátku řídila předsedkyně ŠR PhDr. Jana Semerová, 

- projednání a schválení programu – program byl schválen v navržené podobě 
výsledek hlasování:  pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 



 

ad 2. Projednání výroční zprávy o činnosti za rok 2014 – 2015. 
- Ředitel školy Mgr. Zdeněk Žanda předložil radě výroční zprávu o činnosti školy. 

- Členové školské rady přednesli připomínky a dotazy řediteli školy.  

 

- Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy v navržené podobě. 
výsledek hlasování:  pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 

ad 3. Jednací řád 

- Předsedkyně školské rady představila jednací řád a navrhla ponechat ho 

v předloženém znění i pro další období. 

 

- Školská rada schválila jednací řád v navržené podobě. 
výsledek hlasování:  pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

ad 4. Diskuse 
- Mgr. Beáta Dostálová navrhla možné změny ve školní řádu školy, které by mohly 

platit od druhého pololetí školního roku 2015/2016. 

- Diskuse se týkala především problematiky vhodného oblékání žáků, konzumace 

energetických nápojů a doplňků, používání mobilních zařízení v době mimo výuku. 

- Ing. Monsport navrhl doplnit klasifikační řád školy o slovní hodnocení, zejména u 

žáků prvního stupně. 

- Ing. Monsport navrhl zvážit zavedení minimálního finančního příspěvků žáků na 

konání školních akcí. 

- Paní Klichová informovala o problematice kurzů plavání. 

-   

 

ad 5. Závěr 
- Předseda Školské rady zašle zápis z jednání všem členům Školské rady. 

- Příští jednání ŠR naplánováno na měsíc leden 2016 popř.únor 2016(svolá předseda), 

všem členům bude oznámen termín schůzky s nejméně desetidenním předstihem. 

- Jednání ŠR bylo ukončeno v 17:35 hodin. 

 

 

 

 

V Horním Benešově dne 14. 10. 2015 

 

Zapsal: Ing. Pavel König 

 

 

 

 

………………………………………..  ……………………………………….. 

PhDr. Jana Semerová, předseda ŠR   Ludmila Klichová, člen ŠR 


