
                                                                     Zápis  

             z jednání školské rady při Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1 

                                                      konané dne 15. 9. 2016 

 

Jednání se zúčastnili členové školské rady: 

Mgr. Jitka Krobotová 

PaedDr. Milan Polášek 

Ing. Luboš Cekr 

Mgr. Luděk Rýznar 

Mgr. Marcela Budinová 

Klára Tesařová 

Jednání se zúčastnili přizvaní hosté: 

PaedDr. Milan Tichý – ředitel školy 

Mgr. Hana Hrubá – zástupce ředitele školy 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) ŠVP ZV Jednička – změny v ŠVP týkající se inkluze 

3) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 

4) Příprava rozpočtu na příští rok, plánované akce 

5) Ukázka školního hřiště 

6) Různé 

 

1) Při zahájení byli představeni noví členové školské rady. Paní Klára Tesařová, která byla 

zvolena jako zástupce z řad rodičů žáků školy, místo paní Mgr. Dagmar Skoumalové a dále byl 

přestaven pan ing. Luboš Cekr, který je zástupcem zřizovatele školy, místo paní  MUDr. Lenky 

Ottové, která přestala být členkou zastupitelstva města Šumperka. 

2) Školská rada projednala a bere na vědomí ŠVP ZV Jednička s platností k 1. 9. 2016. 

3) Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016. 

 

 

 

 



4) Pan ředitel PaedDr. Milan Tichý informoval o plánovaných akcích ( výstavba bezbariérového 

WC, pořízení schodolezu, rekonstrukce tříd přírodovědného charakteru, výměny tabulí, 

výměna linolea v některých třídách, rekonstrukce místnosti, které jsou určeny pro paní 

uklízečky, dále oprava komunikace za jídelnou školy). Pan ředitel  také  informoval o akcích, 

které ve škole proběhly – malování kabinetů a pořízení nového nábytku do kabinetů, výměna 

školních tabulí v některých třídách, pořízení nových lavic  a nastavitelných židlí do tří tříd. 

V rámci hlavních prázdnin proběhla rekonstrukce školního hřiště. 

Dále pan ředitel informoval o počtu žáků ve třídách, naplněnosti tříd, o změnách v učitelském 

sboru, o výsledcích soutěží našich žáků.  

Pan ing. Cekr školskou radu informoval o změnách ve vedení mládežnického hokeje, 

rozebírali jsme  komunikaci mezi školou a hokejem. 

5) Členové školské rady shlédli nové školní hřiště, které se všem líbilo.  

 

 

 

                                                                                                     Zápis vyhotovila: 

                                                                                                     Mgr. Jitka Krobotová 

 

 


