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

Olomoucká 336, 793 68 Dvorce

Zápis z jednání schůze školské rady ze dne 3.9. 2014 od 15 hodin ve třídě základní školy

Účast:  dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení schůze školské rady (dále ŠR)
2. ŠVP pro předškolní vzdělávání.
3. Plán práce pro školní rok 2014-2015.
4. Výroční zpráva za rok 2013/2014
5. Rezignace členů ŠR..
6. Informace, diskuse, závěr.

ad.1. 
Paní Burešová zahájila 6. schůzi ŠR. Seznámila přítomné s návrhem programu. Při kontrole usnesení 
z 5. schůze ŠR nevyplynuly žádné konkrétní úkoly.

ad. 2.
Paní ředitelka Olga Vlachová seznámila ŠR se školním vzdělávacím plánem pro předškolní 
vzdělávání. Členové nevznesli žádné připomínky ani dotazy. 

ad.3.
ŠR projednala plán práce pro školní rok 2014/2015. Paní ředitelka podrobně seznámila členy 
s jednotlivými body tohoto plánu. ŠR vzala plán práce na vědomí. 

ad.4.
ŠR projednala „Výroční zprávu za rok 2013/2014. Členové neměli ke zprávě žádné připomínky. Poté 
byla „Výroční zpráva“ jednohlasně schválena.

ad. 5.
ŠR projednala a vzala na vědomí rezignaci členů ŠR, paní Collinsové a pana Hlavsy. Zvážila přijetí 
nových členů. Prozatím se zbylí členové dohodli, že v tomto složení budou pracovat až do dalších 
voleb, které budou na jaře 2015.

ad. 6. Předsedkyně ŠR paní Pavlína Burešová poděkovala všem členům i vedení školy za účast a se 
všemi se rozloučila. 

Konec 16:10

Zapsal: Jan Peter                                                                                                    Pavla Burešová 
                                                                                                                      předseda školské rady 



Usnesení

16/2014 Školská rada schvaluje: 
Program 6. schůze ŠR.
Pro – 4, Proti – 0, Zdrželi se – 0

17/ 2014 Školská rada bere na vědomí:
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
Pro – 4, Proti – 0, Zdrželi se – 0

18/ 2014 Školská rada bere na vědomí:
Plán práce pro školní rok 2014-2015.
Pro – 4, Proti – 0, Zdrželi se – 0

19/2014 Školská rada schvaluje: 
Výroční zprávu za školní rok 2013/2014.
Pro – 4, Proti – 0, Zdrželi se – 0

20/ 2014 Školská rada bere na vědomí:
Rezignaci členů ŠR a to paní Collinsové a pana Hlavsy.
Pro – 4, Proti – 0, Zdrželi se – 0

………………………
předseda školské rady

 



PRESENČNÍ  LISTINA
6. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY  KONANÉ DNE 3.9. 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

 


