
 
ŠKOLSKÁ RADA 

při 
ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ TŘEBONÍN 

 
Zápis ze 6. zasedání  školské rady 20. 6. 2018 

 
Program: 
1. Informace o průběhu zasedání školské rady 
2. Zhodnocení činnosti školy za školní rok 2017/18 
3. Projednání šk. rady o slovním hodnocení žáků 
4. Různé – organizační záležitosti na příští šk. rok 
 

1. Informace o průběhu zasedání školské rady 

 Předseda školské rady přítomné seznámil s body jednání.  

 

2. Zhodnocení činnosti školy za šk. rok 2017/18 

V tomto školním roce dosáhli někteří žáci školy významných úspěchů v různých soutěžích. Byli úspěšní 

v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek, dále obhájili pohár v plavecké soutěži Lipenský plaváček. Krásného 

ocenění se dostalo i dvěma žákyním školy za účast v mezinárodní výtvarné soutěži Lidice. Povedlo se i 

nastudování operky O dvanácti měsíčkách našeho pěveckého sboru při vystoupení ke Dni matek i celkové 

vystoupení všech našich žáků pro babičky, dědečky a pro maminky. 

  

3. Projednání šk. rady o slovním hodnocení žáků 

Na základě šk. zákona č. 561/2004 projednala a schválila školská rada slovní hodnocení 2 žáků naší školy 

z českého jazyka.   

 

4. Různé 

V příštím roce neproběhnou ve škole žádné personální změny. DVPP se bude účastnit 1 paní učitelka pro 

rozšíření aprobace na 1. st. ZŠ. V nadcházejícím šk. roce budeme mít ve škole 5 prvňáčků, dále budou 

spojeni žáci 2. a 3. ročníku a žáci 4. a 5. ročníku.  

Protože již nebyly žádné připomínky ani dotazy ze strany rodičů, předseda šk. rady zasedání ukončil a 

popřál příjemné prázdniny a načerpání nových sil do dalšího šk. roku. 

 
Přílohou k zápisu z jednání je prezenční listina. 
 
 
V Dolním Třeboníně 20. 6. 2018  
 
 
..................................................     .................................................. 
     Mgr. Karla Hospodářská       Mgr. Roman Kurz 

zapisovatelka ŠR            předseda ŠR 
 



 
 

Prezenční listina k zasedání školské rady 20. 6. 2018 
 
 
 
 
 

 
 
Přítomni: Mgr. Karla Hospodářská _____________________ zvolený člen za pedagogy 
  
  Mgr. Roman Kurz  _____________________ jmenovaný zřizovatelem 
 
 
Omluveni: Martina Lipovská – zástupce rodičů 

 
Mgr. Jan Švec - ředitel školy 

 
 


