
Zápis z jednání školské rady ze dne 20.10. 2015 

 
 

Přítomni: Zástupci pedagogického sboru: Alice Kisová, Mgr. Alice Přikrylová 

Zástupci rodičů: Jarmila Bařinková, Mgr. Lenka Hoffmannová 

Zástupce obce Lelekovice: PhDr. Marie Klusoňová, 

Hosté: Mgr. Hana Mikaušová – ředitelka školy, Martin Huška, člen  školské komise obce 

Lelekovice 

Omluveni: Lenka Mičánková- zástupce obce Česká  

 

Program jednání: 

 

1. Seznámení s programem. 

2. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 

3. Školní vzdělávací program „Pěšina“ 

4. Školní řád - Pravidla pro hodnocení žáků ve školním roce 2015/2016 

5. Různé 

 

 1. Členy školské rady seznámila PhDr. Marie Klusoňová s  programem jednání. 

 

2. Byla projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti Základní školy Lelekovice za 

školní rok 2014/2015. Výroční zpráva měla všechny náležitosti stanovené § 7 Vyhlášky 

č.15/2005 Sb.  

Základem výroční zprávy jsou údaje ze školského rejstříku, dále běžná charakteristika 

změření školy, přehled vyučujících a dalších zaměstnanců. Obsahuje souhrn výsledků 

vzdělávání, dále aktivity školy navenek. Součástí výroční zprávy je i stručná informace o 

hospodaření školy za uplynulý školní rok. V souladu s §12 školského zákona bylo 

východiskem pro zpracování výroční zprávy  o činnosti školy vlastní hodnocení školy. 

 Bylo konstatováno, že pozitivně pro základní školu vyznívají celostátní výsledky 

závěrečných testů žáků. Pozitivně byla hodnocena četnost a rozmanitost dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

 

3. Školní vzdělávací program „Pěšina“- byly provedeny drobné změny k novému školnímu 

roku .  

 
4. Ředitelka školy informovala přítomné, že ve školním řádu nedošlo k žádným úpravám a 

informovala o personálním obsazení školy ve školním roce 2015/2016. 

 

5. Různé 

 Členové školské rady obdrželi informace o plánovaných aktivitách školy ve školním roce 

2015/2016 

 

 Byla diskutována problematika vyučovacích prostor školy a uzavření smlouvy o 

spádovosti školy ve vztahu odcházejícím žáků na II. stupeň ZŠ. Bylo doporučeno, aby 

v této věci obec Lelekovice orientoval na dopravní dostupnost prostřednictvím autobusové 

linky č. 41. 

 

  

Zapsala :  PhDr.Marie Klusoňová 


