ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, JEJÍŢ ČINNOST VYKONÁVÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLINSKO, LEŢÁKŮ 1449, OKRES CHRUDIM
SE SÍDLEM LEŢÁKŮ 1449, 539 01 HLINSKO
1. zasedání školské rady ve školním roce 2016/2017
Datum:

25. 08. 2016

Přítomni:

Dita Kostelecká; Monika Zahálková
Květoslava Klinecká
Bc. Věra Sokolová; Bc. Martin Vtípil, DiS.

Nepřítomen: Ludmila Hudcová
Hosté:

Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda

Program jednání:
1) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školská rada projednala bez výhrad předloţenou aktualizaci Školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Krok za krokem“
(č. j. 01-09-2016/ZŠLeţ).
Předloţené aktualizované znění ŠVP ZV s motivačním názvem „Krok za krokem“ nabude
účinnosti od 01. 09. 2016.
Úpravou stávajícího školního vzdělávacího programu (č. j. 01-09-2014/ZŠLeţ) byla
zapracována aktualizovaná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
2) Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání – ŠKOLNÍ DRUŢINA
Školská rada projednala bez výhrad předloţenou úpravu Školního zadělávacího programu
pro zájmové vzdělávání – ŠKOLNÍ DRUŢINA (č. j. 01a-09-2016/ZŠLţ).
Předloţené znění ŠVP pro zájmové vzdělávání – ŠKOLNÍ DRUŢINA nabude účinnosti
od 01. 09. 2016.
Úpravou stávajícího školního vzdělávacího programu (účinného od 01. 09. 2014) byla
zapracována aktualizovaná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
3) Organizační řád školy
Školská rada v souladu se „Zřizovací listinou příspěvkové organizace“ projednala
a schválila aktualizovaný vnitřní předpis školy „Organizační řád“, č. j. 003/20016, který nabude
účinnosti 01. 09. 2016.
4) Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování ţáků
Školská rada schválila aktualizované znění vnitřních dokumentů školy účinných
od 01. 09. 2016 - „Školní řád“ a „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování ţáků“.
V těchto vnitřních dokumentech školy došlo k úpravám souvisejícím se změnou poskytovatele
školního stravování a k úpravám spojeným s novelou školského zákona.
5) Personální změny
Ředitel školy seznámil Školskou radu s personálními změnami pro školní rok 2016/2017.

Usnesení:

-

Přílohy:

-

V Hlinsku dne 25. 08. 2016
Zapsala: Monika Zahálková

……………………………………………..

Ověřila: Květoslava Klinecká

……………………………………………..

Dita Kostelecká

……………………………………………..

Bc. Věra Sokolová

……………………………………………..

Bc. Martin Vtípil, DiS.

……………………………………………..

