
Zápis z 15. zasedání Školské rady ZŠ Laštůvkova77 konané dne 22. 10. 2013 

 

Přítomni: J. Kocian, R. Kočař, V. Buriánek, M. Dlapa, H. Drmotová 

Nepřítomen: J. Kacer 

Host: P. Křivka – ředitel školy 

 

Program:  1. Zahájení  

  2. Projednání Výroční zprávy o činnosti ZŠ Laštůvkova 77 

  3. Projednání Školního řádu 

  4. Klasifikační řád školy 

  5. Diskuse 

  6. Závěr 

 

ad/1   Schůzi zahájil předseda J. Kocian v 17 h, přivítal ředitele školy a   

  seznámil přítomné s programem schůze. 

Program zasedání byl přítomnými členy školské rady jednomyslně schválen. 

ad/2   Ředitel školy na vyzvání stručně zhodnotil výroční zprávu /stejná   

  koncepce tvorby/ 

 J. Kocian ocenil posun dopředu, ocenil sportovní úspěchy 

školy, váží si práci učitelů s žáky 

 testování žáků – výsledky nad celostátním průměrem, zpětná 

vazba, optimálně využíván potenciál žáků 

 R. Kočař pozitivně hodnotil přijetí žáků 9. tříd na střední školy, 

velmi kladně hodnocena z jeho strany mimoškolní činnost na 1. 

stupni /ocenil kladnou zkušenost svých synů s kroužkem Věda 

nás baví/ 

 V. Buriánek vznesl dotaz na rozpočet a hospodaření školy. 

Výroční zpráva byla přítomnými členy školské rady jednomyslně schválena. 

 

ad/3   Školní řád byl členům školské rady zaslán elektronicky již v posledním  

  srpnovém týdnu, většina členů se k jeho znění vyjádřila kladně. Na  

  základě tohoto elektronického schválení byl Školní řád v předloženém  

  znění předán rodičům na třídních schůzkách na začátku nového školního  

  roku. 

 

ad/4   Klasifikační řád se nezměnil, zůstává v platnosti Klasifikační řád ve znění 

  schváleném na jednání školské rady dne 23. 10. 2012. 



ad/5   V diskuzi vznesl pan Kočař připomínku k projednávání Školního řádu. Došlo k 

  nedorozumění při jeho schvalování. Padly návrhy na změnu koncepce  

  schvalování případných změn. Po konstruktivních připomínkách dospěli  

  členové školské rady k jednomyslnému souhlasu, že v budoucnu odsouhlasí 

  členové školské rady dokumenty mailem. V případě potřebných  

  komentářů ke změnám nebo při případných nesrovnalostech, budou tyto 

  dovysvětleny na schůzce, kterou svolá předseda, resp. budou   

  vykomunikovány mailovou, telefonickou nebo osobní formou.  

 

ad/6   Po projednání bodů programu předseda poděkoval členům školské rady za 

  aktivní průběh zasedání a setkání ukončil. 

 

Zapisovatelka: Mgr. Hana Drmotová 
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