
USNESENÍ 
ze zasedání školské rady konané dne 27.8.2009 

 

Školská rada zřízená při Základní škole Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, 
příspěvková organizace na svém zasedání konaném dne 27.8.2009: 
 

1. projednala 
 

� zprávu ředitele školy o činnosti školy od posledního zasedání školské rady 
 

� zprávu ředitele školy o průběžném plnění koncepčních záměrů školy na období 2008 až 2011 a 
o přípravě školního roku 2009/2010 

 

� informaci ředitele o podání žádosti o  finanční dotaci z OPŽP na zateplení všech budov areálu 
školy 

 

� výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/2009 
 

� inspekční zprávu ČŠI z března 2009 
 

� úpravy školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j.545/2007, včetně příloh 
 

� informaci ředitele o změnách ve školské legislativě 
 

� podněty členů školské rady 
 

2. schvaluje 
 

� výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/2009 
 

3. bere na vědomí 
 

� zprávu ředitele školy o činnosti školy od posledního zasedání školské rady 
 

� zprávu ředitele školy o průběžném plnění koncepčních záměrů školy na období 2008 až 2011 a 
o přípravě školního roku 2009/2010 

 

� informaci ředitele o podání žádosti o  finanční dotaci z OPŽP na zateplení všech budov areálu 
školy 

 

� inspekční zprávu ČŠI z března 2009 
 

� úpravy školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j.545/2007, včetně příloh 
 

�  informaci ředitele o změnách ve školské legislativě 
 

4. doporučuje 
 

� řediteli školy i nadále průběžně vyhodnocovat koncepční záměry školy na období 2008 až 2011 
  

� řediteli školy i nadále úzce spolupracovat se zřizovatelem (Město Hustopeče) při případné 
realizaci zateplení všech budov areálu školy, pokud bude podaná žádost o dotaci z OPŽP 
schválena, a obracet se na členy ŠR jmenované zřizovatelem, aby tito podporovali spoluúčast 
zřizovatele při realizaci  

 

� řediteli školy během školního roku 2009/2010 pracovat s celým kolektivem pedagogických 
pracovníků na ověřování ŠVP – ZV v 1.,2.,3.,6.,7. a 8.ročníku, případné změny a doplňky  

            ŠVP – ZV předložit k vyjádření školské radě v srpnu 2010 
 

Správnost usnesení potvrzují níže podepsaní členové školské rady: 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

za členy jmenované zřizovatelem 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
za členy zvolené za zákonné zástupce nezletilých žáků 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
za členy zvolené za pedagogické pracovníky školy 


