
Zápis 

 

03 / 2016 

 

 

z 3. zasedání Školské rady, 
  

které se konalo dne 31.8.2016 v 17:00 hodin v ředitelně  ZŠ 
 

 

 

 

Zahájení jednání: 17:00 hodin    Ukončení jednání: 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. Schválení Dodatku k ŠVP ZV č.1/2016 

3. Výroční zpráva základní školy a mateřské školy o činnosti za rok 2015/2016  

4. Diskuse 

5. Závěr 

 

Přílohy: 

- Prezenční listina – 1 x 

- Dodatek k ŠVP ZV č.1/2016 

 

 

Zapisovatel:  Mgr.Beata Dostálová 
výsledek hlasování:  pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

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

- člen školské rady:  Ing. Pavel König  

 
výsledek hlasování:  pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

ad 1. Schválení programu 

- jednání řídila předsedkyně ŠR Jana Semerová 

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



 

 

ad 2. Schválení Dodatku k ŠVP ZV č.1/2016 

- všichni členové byli seznámeni se zněním Dodatku k ŠVP ZV č.1/2016 (viz příloha) 

- proběhla diskuze k jednotlivým bodům 

- následovalo hlasování o schválení Dodatku k ŠVP ZV č.1/2016 – dokument byl 

schválen v předložené podobě 

 
výsledek hlasování:  pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 

ad 3. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Horní Benešov o činnosti za rok 2015/2016 

 -    bude zaslána vedením školy na email ŠR. 

 -    předsedkyně ŠR pověřila všechny členy ŠR prostudovat Výroční zprávu školy.    

Připomínky nebo souhlas zašlou členové na email předsedkyně ŠR Janě Semerové 

k 20.9.2016 do 14 hodin. 

-   vše bude projednáno 22.9.2016 na příští schůzce ŠR 

 

 

ad 4. Diskuse 

- vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a inkluzivní vzdělávání 

- schvalování Výroční zprávy na příští schůzce – zpráva bude zaslána na e-mail Školské 

rady a všichni členové si zprávu přečtou a připraví si připomínky 

- sběr papíru ve škole – byl podán návrh (Ing. Monsport), aby žákům, kteří odevzdají 

více než 100kg papíru, byla snížena finanční částka při platbě školních pomůcek  

 

ad 5. Závěr  
       -    všichni členové školské rady obdrží Zápis z jednání ŠR v elektronické podobě  

(e- mailem) 

- příští jednání ŠR naplánováno na 22.9. 2016  na 15 hod.(předseda potvrdí termín všem 

členům a přizvaným hostům e-mailem )  

- jednání ŠR bylo ukončeno v 17:55 hodin 

 

 

 

 

V Horním Benešově dne 31.8.2016 

 

Zapsala: Mgr. Beata Dostálová 

 

 

 

 

………………………………………..  ……………………………………….. 

PhDr. Jana Semerová, předseda ŠR   Ing. Pavel König, člen ŠR 

 

 

 

 

 

 

 


