
Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,  
příspěvková organizace

Olomoucká 336, 793 68 Dvorce

Zápis z jednání 2. schůze školské rady ze dne 16.10.2012 od 15 hodin ve třídě základní 
školy.

Účast:        dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení schůze školské rady (dále ŠR).
2. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012.
3. Dodatek ke změně školního vzdělávacího programu (dále ŠVP).
4. Diskuse, závěr.

ad.1. 
Předsedkyně ŠR paní Pavla Burešová zahájila 2. schůzi ŠR a seznámila přítomné s návrhem 
programu. Při kontrole usnesení z 1. schůze ŠR nevyplynuly žádné konkrétní úkoly.
 
ad. 2. 
ŠR projednala „Výroční zprávu základní školy Dvorce“. Členové ŠR ke zprávě neměli připomínky. 
Poté byla „Výroční zpráva“ jednomyslně schválena.  

ad. 3.
ŠR se zabývala dodatkem, který se týkal změny výuky anglického jazyka. Ten má být přesunut z první 
třídy do druhé. Ve druhé třídě budou tedy mít místo půlhodiny celou hodinu anglického jazyka. 
Členové tento dodatek jednomyslně schválili.  

ad. 4.  
 Diskuse se týkala výuky cizích jazyků – angličtiny nebo španělštiny ve škole. V současné 

době probíhá výuka španělštiny, kterou vyučuje lektorka z f. Copreci. 
 Paní Collinsová se dotazovala na školní hřiště u hasičské zbrojnice. Na základě dotace z f. 

Copreci bude vybudováno doskočiště. Bude udělána brána, aby hřiště mohlo být 
uzamykatelné.  

 
Konec 16:08

Zapsala: Pavla Burešová                                                   Pavla Burešová 
                                                                                      předseda školské rady 



Usnesení

4/ 2012 Školská rada schvaluje:
program 2. schůze školské rady.
Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0

5/ 2012  Školská rada schvaluje  
výroční zprávu základní školy Dvorce pro rok 2011/2012
Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
  
6/ 2012 Školská rada schvaluje  
dodatek ke změně ŠVP. 
Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0

………………………
předseda školské rady

 



PRESENČNÍ  LISTINA
2. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY  KONANÉ DNE 16.10. 2012

Pavla BUREŠOVÁ                                           ………………………………………..

Irena COLLINS                                                  ………………………………………..

Ivan PACEK                                                     …………………………………………

Miroslav HLAVSA                                           …………………………………………

Jan BOŽOVSKÝ                                               ………………………………………….

Jan PETER                                                         ………………………………………….

HOSTÉ :   ……………………………….         …………………………………………..

                  ……………………………….          …………………………………………..

 


