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ZÁPIS č. 3 / 2015  
ze zasedání školské rady (ŠR) 

 

Datum:  21. října 2015 

Přítomni:  J. Mengler, P. Lenzová, R. Talafousová, P. Bočková, P. Novák, M. Doležal 

Nepřítomni:  M. Svitáková, V. Tlustá, M. Radošová (omluveny předem) 

Hosté:  P. Peroutka 
 

 

Program  

1) Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2014/2015 

2) Schválení školního řádu pro školní rok 2015/2016 

3) Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) pro školní 

rok 2015/2016 

4) Různé  

 

ad 1) 

 

 Ředitel školy Petr Peroutka předložil ŠR výroční zprávu školy za školní rok 2014/2015 a 

její obsah okomentoval.  

Obsah i zpracování odpovídá požadavkům školského zákona. Členové ŠR neměli 

připomínky. Pouze vznesli několik dotazů: 

pí. Bočková:  

a) velké množství neomluvených hodin 

- odpověděl P. Peroutka: Jedná se většinou o absenci, která nebyla řádně omluvena, 

tzn., že žáci nepřinesli omluvenku ve stanoveném termínu podle šk. řádu a omluvenka 

nebyla již akceptována. 

b) vulgární chování žáků 

- odpověděl P. Peroutka: Jedná se o jednoho žáka, který je v současné době na pobytu 

v SVP České Budějovice 

c) příjmy školy 

- odpověděl P. Peroutka: Kromě pronájmů též stravné 

d) pokračování zdravotnického kroužku 

- odpověděla P. Lenzová: Zdravotnický kroužek bude v rámci dopravní výchovy. 

 

p. starosta  

Účastní se škola kromě atletických olympiád také předmětových? 

- odpověděl J. Mengler: Do školy chodí nabídka a vyučující se účastní podle uvážení. 

 

Na závěr připomněl P. Peroutka členům ŠR, že škola získala z výzvy 56 finanční prostředky 

na vybavení třídních knihovniček a vycestování vyučujících cizího jazyka do zahraničí. 

Finanční prostředky na zabezpečení vstupu do školy škola nedostala. 
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Usnesení č. 7 /2015 

ŠR schvaluje výroční zprávu školy za školní rok 2014/2015. Výroční zpráva je přílohou 

tohoto zápisu. 

hlasování: z 6  přítomných 6   pro  0  proti         0  zdržel se 

 

ad 2) 

 J. Mengler předložil ŠR školní řád pro školní rok 2015/2016. 

 Ředitel školy Petr Peroutka okomentoval změny provedené ve školním řádu. 

Členové školské rady neměli připomínek. 

Usnesení č.  8 /2015 

ŠR schvaluje školní řád pro školní rok 2015/2016. Školní řád je přílohou tohoto zápisu. 

hlasování: z 6  přítomných 6  pro  0 proti      0 zdržel se 

ad 3) 

 J. Mengler předložil ŠR klasifikační řád školy pro školní rok 2015/2016. Klasifikační řád 

je v souladu se školním vzdělávacím programem a byl prodiskutován v pedagogické radě. 

Členové ŠR neměli k samotnému klasifikačnímu řádu připomínky,  

 

Usnesení č.  9 /2015 

ŠR schvaluje klasifikační řád školy pro školní rok 2015/2016. Klasifikační řád je přílohou 

tohoto zápisu. 

hlasování: z  6 přítomných 6   pro  0 proti     0 zdržel se 

 

ad 4) 

Různé:  

Paní Bočková se zeptala, zda vedení školy uvažuje o elektronických žákovských knížkách.  

P. Peroutka odpověděl, že ano, neboť škola zakoupí výkonnější server, je to jen otázka času. 

 

 Přílohy:  

1. Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 

2. Školní řád pro školní rok 2015/2016 

3. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) pro školní rok 

2015/2016 

 

Všechny přílohy jsou v elektronické podobě umístěny na webových stránkách školy. Tištěné 

přílohy jsou založeny u originálu tohoto zápisu u předsedy ŠR. 
 

 

Sezimovo Ústí 21. října 2015 

 

 

Zapsal:    Jaroslav Mengler     Mgr. Jaroslav Mengler 

               předseda ŠR 

 
 

 


