
       
       ŠKOLSKÁ RADA 
       PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ TŘEBONÍN

 ___________________________________________________________________

 V Dolním Třeboníně dne 9. května 2013

Zápis z 2. zasedání školské rady

Přítomni: Dana Nepivodová, Lenka Plzáková, Lubor Mrázek

Program:
1. schválení programu jednání
2. schválení Školního řádu Základní školy a Mateřské školy Dolní Třebonín
3. schválení Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání v Základní škole Dolní Třebonín
4. projednání Koncepčního záměru rozvoje školy na roky 2013 – 2018
5. projednání inspekční zprávy ČSI z inspekce, která byla vykonána ve dnech 25. - 27.2.2013 na 

ZŠ a MŠ Dolní Třebonín
6. různé

ad 1. schválení programu jednání
Program jednání byl jednohlasně schválen bez připomínek

ad 2. schválení Školního řádu Základní školy a Mateřské školy Dolní Třebonín
Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Třebonín byl jednohlasně schválen bez připomínek

ad 3. schválení Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání v Základní škole Dolní Třebonín byla jednohlasně schválena 
bez připomínek

ad 4. projednání Koncepčního záměru rozvoje školy na roky 2013 – 2018
Školská rada projednala Koncepční  záměr rozvoje školy na roky 2013 – 2018 a doporučuje řediteli 
specifikovat jasnou vizi rozvoje školy na uvedené období, strategické cíle a termíny a způsoby jakými  
jich má být dosaženo. Jako vzorový dokument po všech stránkách doporučuje školská rada Koncepci 
rozvoje  Základní  školy  a  mateřská  školy  Sojovice  okres  Mladá  Boleslav  na  období  2008  –  2011 
www.skolasojovice.cz/word/koncepce.doc 

ad 5. projednání inspekční zprávy ČSI z inspekce,  která byla vykonána ve dnech 25. - 
27.2.2013 na ZŠ a MŠ Dolní Třebonín
Školská rada projednala inspekční zprávu ČSI z inspekce, která byla vykonána ve dnech 25. - 27.2.2013 
na ZŠ a MŠ Dolní Třebonín. Školská rada souhlasí se připomínkami a závěry obsaženými ve zprávě.

ad 6. Různé
Prezentace  informací  z  jednání  Školské  rady  na webu školy  -  zajistí  Lubor  Mrázek  v součinnosti  s 
ředitelem školy

Zapsala: Lenka Plzáková

Ověřil: Lubor Mrázek

http://www.skolasojovice.cz/word/koncepce.doc
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