
2/2018 Školská rada OU a ZŠ Křenovice  1 

Školská rada při Odborném učilišti a Základní škole, Křenovice  
 

Jednání školské rady č. 2/2018 
ze dne 30.08.2018 

 
 
Přítomni: členové ŠR:  Magda Pelikánová 

Bohumila Charvátová 
Jaroslav Lejnar 

ostatní:  Mgr. Josef Plesník, ředitel školy  
 
Program:  

1. Čerpání prostředků na platy  

2. Projednání a schválení aktualizace Školního řádu pro OU, č.j. OUKR/940/2018 ze dne 
6.8.2018 a Školního řádu pro ZŠ, č.j. OUKR/940/2018 ze dne 29.8.2018 

3. Projednání a schválení Pravidel pro hodnocení žáků OU, č.j. OUKR/941/2018 ze dne 
6.8.2018 

4. Seznámení s organizací školy ve školním roce 2018/2019  
 
1. Čerpání prostředků na platy  

Členové školské rady se seznámili s čerpáním prostředků na platy za období 01.-08.2018 a 
přijali toto usnesení:  

Usnesení č. 2.1/2018 
Školská rada byla seznámena s čerpáním prostředků na platy za období 01.-08.2018.  
 

2. Projednání a schválení aktualizace Školního řádu pro OU, č.j. OUKR/940/2018 ze dne 
6.8.2018 

Školská rada projednala a schválila aktualizaci Školního řádu pro OU, č.j. OUKR/940/2018 ze 
dne 6.8.2018 a Školního řádu pro ZŠ, č.j. OUKR/940/2018 ze dne 29.8.2018 a přijala toto 
usnesení:  

Usnesení č. 2.2/2018 
Školská rada projednala a schválila aktualizaci Školního řádu pro OU, č.j. OUKR/940/2018 ze 
dne 6.8.2018 a Školního řádu pro ZŠ, č.j. OUKR/940/2018 ze dne 29.8.2018.  
 
3. Projednání a schválení Pravidel pro hodnocení žáků OU, č.j. OUKR/941/2018 ze dne 
6.8.2018 

Školská rada projednala a schválila aktualizaci Pravidel pro hodnocení žáků, č.j. 
OUKR/941/2018 ze dne 6.8.2018 a přijala toto usnesení:  

Usnesení č. 2.3/2018 
Školská rada projednala a schválila aktualizaci Pravidel pro hodnocení žáků, č.j. 
OUKR/941/2018 ze dne 6.8.2018.  
 
4. Seznámení s organizací školy ve školním roce 2018/2019 

Členové školské rady se seznámili s organizací školy ve školním roce 2018/2019 a přijali toto 
usnesení:  

Usnesení č. 2.4/2018 
Školská rada byla seznámena s organizací školy ve školním roce 2018/2019.  

 

 

Předseda ŠR:   ………………………………… 

Originál zápisu je uložen u p. Magdy Pelikánové. 
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USNESENÍ č. 2/2018 

z jednání školské rady OU a ZŠ Křenovice konaného dne 30.08.2018 

 

 

 
2.1/2018 
Školská rada byla seznámena s čerpáním prostředků na platy za období 01.-08.2018.  
 
 
2.2/2018 
Školská rada projednala a schválila aktualizaci Školního řádu pro OU, č.j. 
OUKR/940/2018 ze dne 6.8.2018 a Školního řádu pro ZŠ, č.j. OUKR/940/2018 ze dne 
29.8.2018.  
 
 
2.3/2018 
Školská rada projednala a schválila aktualizaci Pravidel pro hodnocení žáků, č.j. 
OUKR/941/2018 ze dne 6.8.2018.  
 
 
2.4/2015 
Školská rada byla seznámena s organizací školy ve školním roce 2018/2019.  
 

 

 

 

 

Předseda ŠR:   ………………………………… 

 

 

 

 
 

 

Originál zápisu je uložen u p. Magdy Pelikánové. 

 


