Základní škola a Mateřská škola ŽimroYice
vleleček 9l, 741 42 Žimrovice

ZÁPIs ZEzAsED^xÍ ŠromxÉRADY
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ze dne
4.10.2018
stí. 1/l

Základni údaje

7'š Žimrovice
Místo zasedání:
Čas zahájení zasedáni'. 14:00 h
Čas ukončení zasediíní:14:]0 h

Přítomni:
- Marie Grodová, zástupkyně zákorných zásÍupůnezletilých Žaků školy
- Emil Hennig, zástupce zřizovatele, předseda školské rady
' Jarmila Menšíková, zástupce pedagogů školy
- Mgr. David Šrom,ředitel školy
(Iel.:'739 302 036)
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Program zasedání

.

1

3

2.
3.

Projednaní Výročnízprávy o činnosti školy v školnímroce 2017 l20l8
Nové úpravy Školníhořádu ZŠ

Diskuse

Kontrola plnění úkolůz předchozího zasedání

- Bezpředmětné.
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Bodyjednání

4'1

Projednání Výroění zprávy školy za školnírok 2017l20'l8
Ředitel školy předloŽil ŠRzpracovanou Výročnízpráwl o činnosti školy za rok

201712018.
ZS
školy
o
čirrnosti
měla možnost v pře<istíhu se seznámit s navrhovanou Výročnízprávou

ŠR

Žimrovice.
Škotste rada Výročnízprávu o činnosti školy za rok2017 12018 schválila.

4.2 Nové úoraw Školníhořádu Zš
Ředitet'stoly tteny ŠRseznámil s navrhovanými změnami ŠŘ. Jadná s" o doplnění Školního
řádu ZŠo body 15-17 v části Povinnosti žáka
,,15' Při vyučovánímusí být zcela l,ypnuý mobilní teleÍony a uloženy v tašce. V případě porušení
tohoto bot]u školního řódu je učitel oprávněn žákovi mobilní telefon odebrat a uložit v kancelťiři
škoty' kde si ho žák můžeýž den po skončenívýul<y vyzvednout. Vyučujícísmí při knnbétních
akti:,itách žákům používánímobilti dočasně povolit' Pokud tak učiní,zodpovídá plně za to, že
mobily nebudou při dané činnosti zneužity. opakotané nedovolené používánímobilu v hodinách je
závažným porušenímškolníhořádu'

t6' Za závažnéporušení školního řátlu se považuje pořizování fotografií, audio a yideozáznamů y
prostorách školy bez souhlasu pracovníka školy. h;eřejnění takoých záznamů je hrubýn
porušenímškolníhořádu. Během přestávek žák nemůžebez povolení učitele použítmobil.

17. Žók je povinen vypracovávat zadané domácí úkoly. Domácí úkoly sloužípředevším k procvičení
a ,opoiorZní látlq piobrané ve škole. Rotlič svým podpisem stvrzuie fah, že úkol byl vypracován

ješt/ před odchodim žáka tto školy v den odevzdání (např. domc)' Podpisem rodič neručíza
spróvnost.

Základní škoIa a Mateřská škola Žimrovice
Meleček 9l. 147 42 Žimroylre

ZAPIS ZEZASEDANI SKOLSKE RADY
Domácí úkoly se Zpravidla žákům zadáýaií píSemně na tabuli, žák si zapíšeúkol do svého
úkoln ítku' ''
Školskúrada schvtilila nové zněnt ŠŘzŠ.

4.5 Diskuse

5

Usnesení ŠR
1) ŠRschvaluje Výročnízprávu
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2)

o čirrnosti školy za rok201112018.

ŠRschvaluje nové znění Školníhoradu zŠ

Závěrečnéinformace

Zapsal: David Šrom
Rozdělovník zápisu:

-

členovéŠR(e1ektronicky),
originál pro uloŽení do ředitelny ZŠ@odepsaný
ředitel ZŠ,

V Žimrovicích dne 4.10.201

předsedkyně ŠR

převezm e a uloži do složky ŠR
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Marie Grodová

zástupce pedagogických

zástupce zákorrných zástupců
nezletilých Žáků školy,

pracovníkůškoly
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