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Školská rada při ZŠ Krucemburk 
 

Zápis č. 3/2009/2 ze zasedání ŠR dne 18. 5. 2009 
 

 

Přítomni: Mgr. Baumgärtnerová, Mgr. Bencová, Ing. Kasal, pí Legátová, pí Pečenková,    

                Ing. Pleskač, pí Říhová 

                  

                  

Omluveni: Ing. Kohl, pí Slanařová,  

Program : 

1. Zahájení, schválení programu, ověřovatele zápisu 

2. Doplňovací volby do ŠR 

3. Úprava školního řádu, klasifikačního řádu 

4. Informace o činnosti školy 

5. Přijímací řízení na střední školy 

6. Diskuze, závěr 

 

Ad 1) 

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatele zápisu 

Pí Legátová přivítala členy ŠR a zahájila jednání v 17:00 hodin.  

Školská rada schválila program jednání školské rady. 

Schválilo: 7 členů   

Byl zvolen ověřovatel zápisu Mgr. A. Bencová  schválilo 7 členů. 

 

Ad 2) 

Doplňovací volby do ŠR 

- k 31. 8. 2009 bude ukončeno členství pí Legátové ve ŠR z důvodu odchodu dcery ze 

ZŠ na víceleté gymnázium 

- organizace doplňujících voleb: termín – 25. 6. 2009 od 12:00 do 15:00 h 

                                                  volební komise – jmenuje ředitel ZŠ 

                                                  oznámení o konání doplň. voleb – ředitel ZŠ 

                                                  zjištění zájmu o kandidaturu  (do 11. 6.) – zajistí  

                                                  Mgr. Baumgärtnerová  

                                                  týden před konáním voleb zaslat zákonným zástupcům   

                                                  kandidátní listinu   

Schválilo 7 členů 

 

Ad 3) 

Úprava školního řádu, klasifikačního řádu 

Mgr. Baumgärtnerová informovala členy ŠR o změnách ve školním a klasifikačním řádu, oba 

dokumenty budou projednány na červnové pedagogické radě a předloženy ŠR ke schválení. 

 

Ad 4) 

Informace o činnosti školy 

Mgr. Baumgärtnerová informovala ostatní členy ŠR o činnosti školy ve 2. pol. šk. r. 

2008/2009:  

- uskutečněné akce (přednášky, exkurze, velikonoční výstava, soutěže atd.), 

- v letošním šk. r. byli žáci velmi úspěšní v soutěžích – 5 postupů do krajských 

kol (Ch, Aj, Nj, M, Čj), 1 postup do celostátního kola (Čj), 

- připravované akce (vystoupení pěveckého sboru v DPS, výstava výtvarných 

prací „Po stopách J. Zrzavého“, Den dětí, letní sportovní kurz, slavnostní 

vyřazení žáků devátých tříd, exkurze, výlety, …). 
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Ad 5) 

Přijímací řízení na střední školy 

- zatím není přehled ucelený, vzhledem k novému systému přijímacího řízení 

někteří žáci využívají možnosti několika přihlášek a zatím nesdělili školu, na 

kterou skutečně nastoupí 

 

Ad 6) 

Diskuze, závěr 

-  schůzka ŠR – poslední týden v srpnu (volba předsedy, schválení školního a klasifikačního   

   řádu – dokumenty budou zaslány k prostudování minimálně 14 dnů před termínem konání  

   schůzky ŠR) 

-  v závěru předsedkyně poděkovala za spolupráci a ukončila jednání 

 

Usnesení č. 3/2009/2 

ze zasedání ŠR ZŠ Krucemburk konaného dne 18. 5. 2009 
 

 

ŠR schvaluje: 

 

1. Program 3. zasedání ŠR ZŠ Krucemburk  

      Volbu ověřovatele: Mgr. Alena Bencová 

 

ŠR bere na vědomí: 

 

2. Ukončení členství pí Legátové ve ŠR 

Organizaci doplňovacích voleb do ŠR 

3.  Úpravu školního a klasifikačního řádu 

4.  Informace o činnosti školy 

5.  Přijímací řízení na střední školy ve šk. r. 2008/2009 

 

ŠR ukládá: 

 

3. Zaslat týden před konáním doplňovacích voleb kandidátní listinu zákonným 

zástupcům  –  Mgr. Baumgärtnerová  

 

 

Usnesení schválilo 7 členů Školské rady Základní školy Krucemburk. 

 

 

 Miloslava Baumgärtnerová    Pavlína Legátová     

                     zapisovatel                                          předseda 

 

 

 

                        Ověřila: Mgr. Alena Bencová  

 

Zápis má vč. usnesení 2 strany + 1 přílohu – Prezenční listinu 

 

V Krucemburku 18. 5. 2009  

       

 

 

Originál zápisu s podpisy je uložen u předsedkyně ŠR, 1 kopie u ŘŠ a 1 kopie u zřizovatele. 

 


