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

Olomoucká 336, 793 68 Dvorce

Zápis z jednání schůze školské rady ze dne 30.8. 2013 od 15 hodin ve třídě základní 
školy.

Účast:        dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení schůze školské rady (dále ŠR).
2. Nový školní vzdělávací program (dále ŠVP).
3. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013.
4. Diskuse, závěr.

ad.1. 
Pan Peter zahájil 3. schůzi ŠR ( paní Burešová byla omluvena) a seznámil přítomné s návrhem 
programu. Při kontrole usnesení z 2. schůze ŠR nevyplynuly žádné konkrétní úkoly.

ad. 2.
ŠR se zabývala novým školním vzdělávacím programem. Paní ředitelka přítomné seznámila 
s hlavními změnami nového ŠVP oproti původnímu. Žáci se budou např.učit dva cizí jazyky, vyučovat 
se bude výchova ke zdraví, dopravní výchova apod. V první třídě se budou vyučovat zlomky, záporná 
čísla. Nový ŠVP je již bez dodatků. Devátá třída pokračuje podle stávajícího programu, ostatní dle 
nového ŠVP. Členové ŠR neměli k novému ŠVP vážnější připomínky.    

ad. 3. 
ŠR projednala „Výroční zprávu základní školy Dvorce“. Paní ředitelka  opět členy ŠR ve stručnosti 
seznámila s „Výroční zprávou“. Škola si spoustu činností dělá ve vlastní režii jako např. lyžařský 
výcvik, plavání, kroužky. Dobrou prezentací školy je vydávání vlastního časopisu. Paní ředitelka 
upozornila na možný úbytek učitelů, protože někteří nemají vysokoškolské vzdělání a měli by do 1.9. 
2015 začít studovat a vzdělání si doplnit. Rovněž podotkla, že spolupráce škola, školka a školní 
družina je na výborné úrovni. Poté byla „Výroční zpráva“ jednomyslně schválena.  

ad. 4.  
 Pan starosta  se zmínil o revitalizaci školky.
 Paní ředitelka upozornila na investici do úpravy schodů před školou, zároveň se zmínila o 

rozpočtu školy na příští rok, ten bude oproti jiným rokům vyšší.
 Paní ředitelka navrhla úpravu ve zřizovací listině, aby se mohlo vařit i pro cizí strávníky a 

taky, aby zřizovatel souhlasil s poskytnutím cen do tomboly školního plesu.  
 
Konec 16:00

Zapsal: Jan Peter                                                             Pavla Burešová 
                                                                                      předseda školské rady 



Usnesení

7/ 2013 Školská rada schvaluje:
program 3. schůze školské rady.
Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0

8/ 2013 Školská rada bere na vědomí  
nový ŠVP. 
Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0

9/ 2013  Školská rada schvaluje  
výroční zprávu základní školy Dvorce pro rok 2011/2012
Pro – 5, Proti – 0, Zdrželi se – 0
  
 

………………………
předseda školské rady

 



PRESENČNÍ  LISTINA
3. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY  KONANÉ DNE 30.8. 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

 


