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ZÁPIS č. 7 / 2017  
ze zasedání školské rady (ŠR) 

 

Datum:  23. října 2017 

Přítomni:  J. Mengler,  R. Talafousová, M. Svitáková, V. Tlustá, M. Radošová  M. Doležal, P. 

Bočková, P. Lenzová,  

Nepřítomni:   R. Seidlová – omluvena předem 

Hosté:  P. Peroutka 

 

Program:  

Schvalování dokumentů 

1) Školní řád 

2) Pravidla hodnocení 

3) Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

4) Školní vzdělávací program 

5) Různé  

 

ad 1) Ředitel školy okomentoval změny ve školním řádu. 

Členové školské rady Školní řád schválili.  Pro 8;  zdržel se 0;  proti 0 

 

ad 2) J. Mengler seznámil členy školské rady s tím, že v  Pravidlech hodnocení nedošlo k žádným 

změnám. Ředitel školy  tento dokument okomentoval. 

Členové školské rady Pravidla hodnocení schválili.  Pro 8;  zdržel se 0; proti 0 

 

ad 3) J. Mengler seznámil stručně členy školské rady s Výroční zprávou.  Ředitel školy ji 

okomentoval. Zaměřil se mimo jiné na inkluzi a nově zaměstnané asistenty pedagoga. 

Členové školské rady Výročí zprávu schválili.         Pro 8; zdržel se 0; proti 0 

 

ad 4) J. Mengler seznámil členy školské rady se školním vzdělávacím programem a jeho drobnými  

úpravami, které se týkaly plavání na prvním stupni. Na základě toho je od 1. 9. verze 2017. 

 

 

ad 5) Dotazy od členů školské rady.  

P. Bočková sdělila, že se chtěla zeptat na praktické fungování inkluze v naší škole, ale odpověď, že 

zaznamenala v komentáři pana ředitele 

P. Lenzová připomněla k plavání na prvním stupni, že pro nejmenší je dojednán bazén v Jindřichově 

Hradci. 

Členové školské rady hovořili o cirkusu Happy Kids a chválili vystoupení žáků. 

 

J. Mengler poděkoval všem členům školské rady za tříletou činnost a připomněl, že proběhnou volby 

do nové školské rady za období 2017-2020. Zároveň požádal pana starostu, aby do konce listopadu 

uvedl tři členy za město Sezimovo Ústí,  kteří budou pracovat v nové školské radě. 

 

Zapsal: J. Mengler 

 

Sezimovo Ústí 23. října 2017 

        Mgr. Jaroslav Mengler 

         předseda školské rady 
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