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 2017/2018
Datum:

31. 08. 2017

Přítomni:

Dita Kostelecká; Monika Zahálková
Květoslava Klinecká, Ludmila Hudcová
Bc. Martin Vtípil, DiS.

Nepřítomen: Bc. Věra Sokolová
Hosté:

Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda

Program jednání:
1) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školská rada projednala bez výhrad předloženou aktualizaci Školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Krok za krokem“ (č. j. 01-09-2017/ZŠLež).
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Krok
za krokem“ (č. j. 01-09-2017/ZŠLež) byl aktualizován v návaznosti na vydaná opatření
– opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, (č. j. MŠMT-7019/2017 ze dne
03. 05. 2017) a opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy (č. j. MŠMT-11076/2017-2
ze dne 29. 06. 2017), kterými se zpřesnil Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.
Předloţené aktualizované znění ŠVP ZV s motivačním názvem „Krok za krokem“ nabude
účinnosti od 01. 09. 2017.
2) Školní řád školy
Školská rada projednala a schválila ředitelem školy předložené znění vnitřního předpisu školy
„Školní řád“ (č. j. 006/2017).
Aktualizací vnitřního předpisu školy došlo k zapracování úprav obsažených v novele zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění účinném 01. 09. 2017 a dále pak k formálním úpravám
v jednotlivých ustanoveních upravujících využívání mobilních zařízení ve škole.
Předloţené aktualizované znění vnitřního předpisu školy „Školní řád“ nabude účinnosti
od 01. 09. 2017.

3) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování ţáků
Školská rada projednala a schválila ředitelem školy předložené znění vnitřního předpisu školy
„Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků“ (č. j. 007/2017).
Aktualizací vnitřního předpisu školy dochází k úpravám vybraných bodů týkajících se
výchovných opatření (aktualizace interního dokumentu školy vychází z novely školského zákona
účinné od 01. 09. 2017).
Předloţené aktualizované znění vnitřního předpisu školy „Pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání a chování žáků“ nabude účinnosti od 01. 09. 2017.

4) Inspekční zpráva České školní inspekce
Školská rada projednala inspekční zprávu České školní inspekce – výsledek šetření stíţnosti
ze dne 05. 06. 2017.
Ze závěrů písemné zprávy jednoznačně vyplývá, že na školu podaná stížnost byla ve dvou ze tří
bodů nedůvodná a v posledním neprokazatelná.
Se závěry inspekční zprávy se ztotožňuje i zřizovatel školy.

5) Personální změny
Ředitel školy seznámil Školskou radu s personálními změnami pro školní rok 2017/2018.

6) Rekonstrukce střechy
Školská rada byla informována o průběhu realizace investiční akce „Rekonstrukce střechy
na přístavbě školy“ a zároveň o stavu výměny školních tabulí v kmenových třídách.

Usnesení:

-

Přílohy:

-

V Hlinsku dne 31. 08. 2017

Zapsala: Monika Zahálková

……………………………………………..

Ověřila: Květoslava Klinecká

……………………………………………..

Ludmila Hudcová

……………………………………………..

Dita Kostelecká

……………………………………………..

Bc. Martin Vtípil, DiS.

……………………………………………..

