Zápis z jednáníŠkolské
rar|ypři ZŠBH Lysá nad Labem konané
dne 8. října2012od 17:00hod
Místoi učebna
č'101budovyBH ZŠ
Přitomní:
M. Chloupková předsedk}něŠR
Mgr. J. Tovalová_ členkaŠR
ť. lesar _ ctenĎK
M. Hejnáko\á(za |. Bláho\ou] člen}a
ŠR
PaedDr.I' Jarešová_ ředitelka školy
omluveni: Z- Kubálková, M. Lang

F

Průběhjednání:
1)

Uvítánípřítomných,představenínovéředitelky škoiy PaedDr. I' Jarešové,
která je ve

funtci ř. š.od 1. 8. 2012(pob}.valéÍn
ř. š.Mgr. Karlu Špecirínovi)
2)

Ředitelka školy iďormovala přítomnéo změně ělena školskérady _ dosavadníčlen}a

školskérady z řad opníWěných osob paní lvana Bláhová skončilave funkci členaškolské
rady z důvodu,žejejídítěpřesíaloWk3.9.20|2

žákemnašízríkladní
školy;v sorrladus

člfukemIV odst. 5 Volebního řádu školskélady, kteď byl schvríenRadou města usíesením
č.260 dne 16. 5.2005' a ',Zápisuo provedenía výsledcíchvoleb do školské
rady Základní
školyBedřichalŤoznéhov Lysénad Labem6. a1. ŤíjrLa
2011,,,ě.j.. 5451201Ize dne 10.10.
2011,se stalanov:ýměIenemškolské
radyv období2011 - 2014z řad oplávněnýchosobpaní
Monika Hejňiková Byšičky,289 22 I:ysá nad Labem (l' nrábradník)- (viz Piiloha Č.1
zápisu)
3)

ŠRschválilaDodatekč.1 k VZ 201112012(vizPÍilohač.2úpisll)

4)

Řeďtelka školy iďormovala ŠRo FobíhajícíchúpraváchŠvP Zv ,,Bedříšek bez
ďiny a stresq kea1ivně' otevřeně a spolť., který bude uplavoviína inovÓviín po celý škotd
tok 2012120|3tak, aby byl ŠR přeďožen v květnu

čerr'nu2013 k r,yjádření(dle

inovovanéhoŠ\ryse začnevzdělávat od počátkunovéhoškolníhoroku 1. 9. 2013)
5)

Prodiskutovánbyl

íÝ1.hředitelky školy o úpravěŠvP Zv ,,Bedříšek'.."vbodě
- z Vyhlráškyě.48/2005Sb', o
již plo tentoškolnirck 20]L212013
''povimý plaveckýr,"ýcvik..
základaímvzdělávrání
' (s 2' odst. 3 - Pokud šk.olqzařadí do školníhoyzděkiyacíhoprograuu
jí v rozsahu nejméně10 tyučtnacíchhodin celkem
záHadní plaveckou l,ýuku, uskutečňuje
během prvního stupně) v1plyr|Lt]lapovinnost 40 hod plaveckeho r,"j'cviku žríkův rrimci

I. stupněZŠ (z čehož\'f/plývá vysoká finančnínfuočnostpro školu i rodičena usl.utečnění
plaveckéhovýcviku)' a proto ř. š.navrhla iešit otázku plavánížákuI. stupnědle zájmu rodičů
pouzejako nabídkunavíc(plaváÍíse případněuskutečíí
dle aktuálníchpodmíneka možností
v danémškolnímroce jako nabídkanavíc . ne jako plavecký l.ýcvik se závazkem 40 hoďI'
stupeň);školskrírada r,yjádřila souhlas s up.avou ŠvP Zv ,,gedtisek'....= vťazením
plaveckévýuky ze ŠvPZV ,,Bedříšek..'..
od počátkuškolního
roku 2012/2013a s iešením
otázkyplavánína I. stupnizŠjako Íabídkanavícdle zájmu rodičů;
(pozn-:ani Radarodičů
neodsouhlasilapříspěvekía plavecký výcvik vzh]edemk jeho výši a nesoul]lasilase
závMkem plnění40 hoďI. stupeňpři zaiazeÍíplayáni do ŠvP zv jako ',plavecký výcvik _
výukď.)
6)

Na závěr bylo domluveno,že se ŠRsejdedle potieby.nejpozdejivšakv květnu

červnu
2013k projednání
upraveného
a inovovaného
ŠvPZV

Zapsal/a:
Mgr. J' Tovarová

í,,-**,,

Za ŠR:
Ma.rcelachloupková,předsedkyněŠR

Příloha č' 1

Základní školaBedřicha HroznéhoLysá nad Labem, nám. B. Hrozného12,
okres Nymburk
Nrím.B. Hroznélro
12'28922 Lysá nadLabem
Piitpé\koVJ organi,/a.e.
lČo: olo r'2 ll I

MěstoLysá nad Laben
Maťce]a
Chloupková,předsedkyněškolské
rady
Husovonám' 23
289 22 Lysá nadLabem

č'j.: ZSBHlJAPJ492/2012
t e l . : 3 2551 46 1 5

v LysénadLabem
D n e1 . 1 0 . 2 0 1 2

Nol"ýčlenškolskérady z řad opřávněnýchosob
v souladus článkemIv odst'5 volebníhořádu školské
rady,kterýbyl sclrvá1en
Radounrěsta
usnesením
č'260 dne 16. 5' 2005' a ',Zápisuo provedení
a qÍsledcích
voleb do školské
rady
ZákladníškolyBedřicbaHroznóhov Lysó nad Labem6' a 7. tijla 201I,,,č.j.: 5451207Ize
dne 10. 10. 2011, se stává novým členemško1ské
rady v období2011 - 2014 z řad,
oprávněnýchosobpaníMonika Hejňáková,Byšičky.
289 22 Lysá nadLabem(1' náfuadník).
Dosavadní
členkaško1ské
lady z iad opúvněných
osobpaníIvanaBláhová skončilave fu]kci
členaškolské
radyz dťtvoclu'
žejejídítěpřestalobýt k 3. 9. 2012žákemnašíziík]adní
školy.
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Na vědomí:
Monika Hejň.lková
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Přiloha č.2
Základní školaBedřicha HroznéhoLysá nad Labem' nám. B. Hrozného12,
okŤesNymbuřk
Nám. B. H.ozného12' 289 22 Lysá nadLabem
Pňspě''ková
organizace.
lcoI o l6 ]2 I 7l
Dodatek č.1 k výročnízprávě ZŠBedřicha HroznéhoLysá nad Labem, okr. Nymburk
za ško|nířok 201U2012
Rady městaLysá nadLabemč.349 ze dne
s úěinností
odedne 1. 8. 2012byla usnesením
29. 5. 2012 ředitelkou Základní školy Bedřicha llrozného Lysá nad Labem, nrárn.B.
llrozného 12.
okresNylburk jmenoviínaPaedDr' IrenaJarešová.
kaje s účinností
od 1. 9. 2012byla mvýšena
RoáodnutímKrajskéhouřaduStředočeského
kapacitaškolnídružiny součástizákladní školyBedřicha HroznéhoLysá nad Labem, nám.
B. IlŤozného12,okres N1mburk ze 75 žákůna 150 áků'
roce2011/12(I. a lI' pololetí)k 21' 6' 2012byl
Přel ed prospěchua chovániáků ve školním
doplněn o aktualizovanéýsledky po opmvných zkouškách_ tabulka ',Přehled prospěchu
ško|yze drc 24. 9.2072',.
Lysá lad Labem úrc 24' 9' 20|2
aeol JI. |ÍenaJaresova

řeďtelka školy

