
z 5. zasedání Školské rady Základnffiy Boskovice. okres Blans\o konané
dne 4. 10. 2016 na odloučeném pracovišti Sušilova 28

Přítomni: dle prezenční listiny
Host: RNDr, Vladimír Ochmanský - ředitel školy

Program: l. Zahájeni
2, Kontrola plnění úkolů
3, Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok

20l5l20r6
4. Projednání a schválení změn ve školním řádu
5. Vyjádření se ke změně školního vzdělávacího programu
6. Různé

Program byl počtem 7 hlasů jednomyslně schválen.

ad 1) Jednáni zahájil předseda Mgr. Čestmír Sekanina. Provedením zápisu zasedání školské
rady z 4. l0. 2016 byl pověřen MUDr. Miroslav Klíma.

ad 2) Kontrola plnění úkolů

Z 4. zasedání Školské rady nevyplynuly žádné úkoly.

ad 3) Projednání a schválení Výroční zpráv),o činnosti škol),za školní rok 2015/2016

Byla projednána výročni zpráva o činnosti školy. Proběhla obsáhlá diskuze po
jednotlivých bodech YZ, dotazy zodpověděl ředitel ZŠ.

Po projednání bylo hlasováno a přijato následující usnesení:

3.1 Školska rada projednala a schvaluje Výroční zprávuo činnosti školy za školní rok
201512016.

Hlasování: 7 pro - jednomyslně schváleno.

ad 4) Projednání a schválení změn ve školním řádu

RNDr. Vladimír Ochmanský (ředitel školy) provedl stručný komentář předložených
změn. Tyto vyplynuly zpřijatých legislativních změn Školskeho zákona a bylo



zapotíebí je zapracovat do školního řádu. Členové ŠR měti školní řád se zapracovanými
změnami předem k prostudování, kdy tento materiál obdrželi v elektronické podobě
emailovými zprávami v polovině slpna 2016. Členové ŠR vyjádřili svuj souhlas se

zménamijiž v srpnu 2016 emailovými zprávami doručenými předsedovi ŠR, kteql tuto
skutečno st oznámil panu řediteli.

Po projednaní bylo hlasováno a přijato následující usnesení:

+.t Školskáraďaprojednala školní řád a schvaluje jeho změny s účinností od 1. záŤí
2016.

Hlasování: 7 pro - jednomyslně schváleno.

ad 5) Vvjádření se ke změně školního vzdělávacího programu

Y návaznosti na legislativní změny bylo zapotřebí na týo reagovat úpravou školního
vzdělávacího programu. Škohí vzděIávaci proglam se zapracovanými změnami a
komentářem byl členům školské rady distribuován prostřednictvím elektronické pošty.
RNDr. Vladimír Ochmanský (ředitel školy) provedl stručný komentář předložených
změn,

Po projednání bylo hlasováno a přijato následující usnesení:

S.t Štolska rada projednalanavržené změny ve školním vzdělávacím programu a bere
je na vědomí.

Hlasování: 7 pro * jednomyslně schváleno.

ad 6) Různé

RNDr, Ochmanský: Pan ředitel informoval o využivání nabídky produktů v rámci projektů

,,Ovoce do škol" a ,,Škohí mlékoo'. Konstatoval, že pokud jde o projekt

,,Ovoce do škol", jsou s ním škola i žáci spokojeni . Nicméně, pokud
jde o využiti nabídky produktů v projektu ,,Škohí mléko", pak větší
zájem je jen na budově na nám. 9. května (,,Zelená"). Zřqmě na
budovách sušilova a slovákova bude odběr mléka ukončen. Další bližší
informace budou rodičovské veřejnosti i žákům sděleny
prostřednictvím třídních učitelů a ve školním zpravodaji.

MUDr. Klíma: Dotaz na situaci ohledně výskytu žlouteŇy A na našem okrese.

RNDr. Ochmanský: Pan ředitel informoval o řešení problematiky ve spolupráci s Krajským
úřadem JMK.

Mgr. Sekanina: Vznesl vzhledem k podnětům členů ŠR dotaz na úterní termín zasedaní ŠR.
Po diskusi vyplynulo, že jako vhodnější se jeví termín zaseďání ve čtvrtek.
S ohledem na to předseda ŠR sezve příští zasedánínačtvrtek.



Usnesení:

3.1. Školska rada projednala a schvaluje Výroční zprávuo činnosti školy za školní rok
201512016.

4.1. Školska rada projednala školní řád a schvaluje.jeho změny s účinností od,I. záři2016.

5. 1. Št<otsta rada projednala navržené změny ve školním vzdělávacim programu a bere je
na vědomí.

V Boskovicích dne 4.10.2016

Zapsal pověřený člen školské rudy MUDr. Miroslav Klíma

Předseda školské rady: Mgr. Čestmír Sekanina

I


