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1 Základní údaje
Místo zasedání:
Čas zahájení zasedání:
Čas ukončení zasedání:

ZŠ Žimrovice
15:30 h
16:30 h

Přítomni:
- Mgr. Zuzana Lindovská, zástupkyně zákonných zástupů nezletilých žáků školy,
předsedkyně školské rady
- Emil Hennig, zástupce zřizovatele, předseda školské rady
- Jarmila Menšíková, zástupce pedagogů školy
- Mgr. David Šrom, ředitel školy
(tel.: 739 302 036)

2 Program zasedání
1. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy v školním roce 2015/2016
2. Projednání Školního řádu školy
3. Projednání upraveného Školního vzdělávacího programu ZV Škola pro všechny děti – škola
v lese
4. Projednání navržené Koncepce rozvoje školy pro roky 2016-2020
5. Diskuse

3 Kontrola plnění úkolů z předchozího zasedání
- Bezpředmětné.

4 Body jednání
4.1

Projednání Výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016

Ředitel školy předložil ŠR zpracovanou Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2015/2016. ŠR
měla možnost v předstihu se seznámit s navrhovanou Výroční zprávou o činnosti školy ZŠ
Žimrovice.
Školská rada Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2015/2016 schválila.

4.2 Projednání školního řádu školy
Ředitel školy členy ŠR seznámil se změnami ve školním řádu, kdy v článku 2, odstavci 1e vložil
na základě změny Školského pasáž o právech žáků.
Školská rada schválila nové znění Školního řádu.

4.3 Projednání nového znění ŠVP ZV Škola pro všechny děti – škola v lese
Ředitel školy seznámil členy ŠR s novým zněním ŠVP ZV, kde provedl úpravy v učebním plánu
(přesun 2 povinných hodin ČJ do disponibilních hodin, časová dotace předmětu byla ale
zachovaná), zároveň ředitel školy provedl úpravy v charakteristice školního vzdělávacího programu
v bodech 3.3 a 3.4. Tyto úpravy byly provedeny na základě změny RVP ZV.
Školská rada vzala na vědomí provedené úpravy ŠVP ZV.
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4.4 Projednání navržené koncepce rozvoje školy pro roky 2016-2020
Ředitel školy seznámil členy ŠR s návrhem koncepce rozvoje školy pro roky 2016-2020. Členové
školské rady byli seznámeni s hlavními prioritami a měli možnost se vyjádřit ke koncepčním
záměrům.
Školská rada vzala na vědomí Koncepci rozvoje školy na období 2016-2020.

4.5 Diskuse
- Dále se školská rada vyjádřila ke stavu chodníku před pozemkem školy (ulice Meleček). Navrhuje
zřizovateli školy před školou vybudovat nový chodník, dále pak propojit stávající chodníky u
hasičské zbrojnice SDH Žimrovice a školy souvislým chodníkem, který by zvýšil bezpečnost dětí
při cestě do školy.
- Školská rada projednala možnost vytvořit studii o možné dostavbě budovy ZŠ na ulici Meleček,
do které by se přestěhovala mateřská škola z ulice Mlýnská 36, Žimrovice.

5 Usnesení ŠR
ŠR schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2015/2016.
ŠR schvaluje Školní řád ZŠ Žimrovice
ŠR bez připomínek projednala ŠVP ZV Škola pro všechny děti – Škola v lese
Školská rada projednala Koncepci rozvoje školy na období 2016-2020
ŠR žádá zřizovatele školy Město Hradec nad Moravicí o opravu chodníku před budovou
školy a dostavbu chodníku mezi hasičskou zbrojnicí SDH Žimrovice a ZŠ Žimrovice
z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí.
6) ŠR navrhuje zřizovateli vytvořit studii možné dostavby budovy ZŠ na ulici Meleček, do
které by se přestěhovala mateřská škola z ulice Mlýnská 36, Žimrovice.
1)
2)
3)
4)
5)

6 Závěrečné informace
Zapsal: David Šrom
Rozdělovník zápisu:
- členové ŠR (elektronicky),
- originál pro uložení do ředitelny ZŠ (podepsaný výtisk) – převezme a uloží do složky ŠR
ředitel ZŠ,
V Žimrovicích dne 12.10.2016
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