
Zápis č. 2/2017 

z jednání školské rady 

při Základní a Mateřské škole Golčův Jeníkov, p. o.  
 

Datum jednání: 4. 10. 2017 

 

Přítomni: 5 členů 

Mgr. Vlastimil Marušák   město Golčův Jeníkov  

Ing Jaroslava Šidáková   ZŠ a MŠ Golčův Jeníkov 

Mgr. Jiří Blabolil    ZŠ a MŠ Golčův Jeníkov 

Jiří Matoušek     rodič 

Jindřich Dvořák    rodič 

 

Omluven:  Michal Šveřepa   

 

Host: 0 

 

Program jednání: 

1. Volba zapisovatele a ověřovatele 

2. Projednání výroční zprávy 2016/2017 

3.  Projednání školního řádu 2017/2018 

4. Projednání pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)  

2017/2018   

       5. Diskuse 

 

Průběh jednání: 

Jednání vedl Mgr. Jiří Blabolil, předseda školské rady (dále jen ŠR), který seznámil členy  ŠR 

s programem jednání.  

1. Volba zapisovatele a ověřovatele 

Navrženi a schváleni byli: Zapisovatel: Ing. Jaroslava Šidáková    

                                          Ověřovatel: Mgr. Jiří Blabolil     

Hlasování proběhlo jednohlasně. 

 

2. Projednání výroční zprávy 2016/2017 

   Výroční zpráva 2016/2017 byla všem členům ŠR zaslána v elektronické podobě. Všichni 

měli možnost seznámit se s jejím obsahem a připomínkovat jej.  

   Hlasování proběhlo jednohlasně, výroční zpráva 2016/2017 byla schválena v původním 

znění.  

 

3. Projednání školního řádu 2017/2018 

  Školní řád 2017/18 byl k dispozici na internetových stránkách školy od 1. 9. 2017. Všichni 

měli možnost seznámit se s jeho obsahem a připomínkovat jej. Obsah školního řádu se 

neměnil.  

   Hlasování proběhlo jednohlasně, školní řád 2017/2018 byl schválen v původním znění.. 

 

4. Projednání pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)  

2017/2018 

   Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) 2017/2018 byla 

k dispozici na internetových stránkách školy od 1. 9. 2017. Všichni měli možnost seznámit se 



s obsahem a připomínkovat jej. Klasifikační řád byl k nahlédnutí i v tištěné podobě. Po 

diskusi bylo přistoupeno k hlasování. 

   Hlasování proběhlo jednohlasně, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

(klasifikační řád) 2017/2018 byla schválena. 

 

5. Diskuse 

  V diskusi Mgr. Jiří Blabolil shrnul činnost a aktivity školy za minulý školní rok, dobrou 

spolupráci se zastupiteli města – výstavba náměstíčka před školou, altánek pro výuku venku. 

Pan starosta Vlastimil Marušák pohovořil o úpravě schodiště ve staré budově školy, o plánech 

výstavby tělocvičny, využívání auta z technických služeb, využívání a provozu pavilonu. 

 

V Golčově Jeníkově dne 4. 10. 2017 

Zapsala: Ing. Jaroslava Šidáková    Ověřil: Mgr. Jiří Blabolil 

 


