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Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice 248, 
příspěvková organizace, okres Žďár nad Sázavou 

 

Školní rok 2015/2016 
 

Zápis Školské rady – č. 2 

 
 
Dne: 16. 5. 2015, 16:00 – 17:30 
 
Přítomni: Viz příloha č. 1 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
 
Program: 

1. Prezence 
2. Školní řád 
3. Vnitřní řád školní jídelny a družiny 
4. Pravidla hodnocení 
5. Informace ke konci školního roku 
6. Ostatní 
7. Diskuze 

 
 

Zápis z jednání: 
 
 1. Presence 

Viz prezenční listina 
 

 2. Školní řád 
Školská rada schválila předložené znění Školního řádu pro nadcházející školní rok 2016/2017. 
 

 3. Vnitřní řád školní jídelny a družiny 
Školská rada schválila předložené znění Vnitřního řádu školní jídelny s účinností od 1. 9. 2016. 
 

 4. Pravidla hodnocení 
Školská rada schválila platnost stávajících Pravidel hodnocení i pro další období. 
 

 5. Informace ke konci školního roku 
Školská rada vyslechla informace od paní ředitelky týkající se: 
 a) plánovaných akcí, které proběhnou do konce školního roku 2015/2016. 
 b) zhodnocení roku 2015/2016 (akce a projekty). 
 c) úspěšné kontroly ze strany Kraje Vysočina za poslední 3 roky. 
 d) plánovaných změn v pedagogickém sboru včetně jeho rozšíření. 
 e) plánovaných oprav a rekonstrukcí v době letních prázdnin: 

 oprava podlah v šatnách u tělocvičny, vymalování šaten a chodby u tělocvičny 

 rekonstrukce žákovských šaten. Větší blok (od vchodu do leva) předpoklad dokončení 
do začátku nového školního roku. Menší blok (od vchodu doprava) předpoklad realizace 
v době jarních prázdnin. 

 Vznik nového místa pro cvičení v budově MŠ (úprava podlahy a elektroinstalace) 

 Dovybavení sborovny včetně změny její dispozice 
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 f) plánované změny Školního vzdělávacího programu od začátku nového školního roku s tím, že 
momentálně nejsou k dispozici všechny potřebné a zároveň potvrzené informace ze strany 
ministerstva.  
 

 6. Ostatní 
 a) V návaznosti na ukončení pracovního poměru paní Havlišové, bude nutné pro nadcházející 

školní rok zvolit ze strany školy nového zástupce do školské rady. 
 

 7. Diskuze 
Diskuze byla provedena v rámci předcházejících bodů. 

 
 
Zapsal: Miroslav Černý 
 
 


