
Zápis ze schůze školské rady konané dne 30. 8. 2010 
 
  
Přítomni: paní PhDr. Věra Zaviačičová, paní Mgr. Veronika Trégnerová, pan Ing. Karel Hejna, 
František Vaculík, Radovan Fiala 

Omluva: paní Gabriela Brabcová 
 
Program: 1) Kontrola usnesení minulé schůze 
                2) Zpráva o inspekci v červnu 2010 

    3) Seznámení se ŠVP 
    4) Změny ve Školním řádě  

                5) Různé 
Ad1) Usnesení splněno. 
  
Ad2) Školská rada byla seznámena s  výsledky České školní inspekce. Neměla připomínky k 
závěrům; škola byla ohodnocena průměrně až nadprůměrně. 
 
Ad3) Školní vzdělávací program -klade důraz na průřezová témata, klíčové kompetence, což se 
promítá také do názvu učebních předmětů pro 1. ročník. S tím souvisí změna názvu školy. U 
druhého – čtvrtého ročníku probíhá výuka podle doposud platných učebních dokumentů. 
 
Ad4) Školské radě byli předloženy změny ve Školním řádě: 
− rozšíření práv a povinností studenta 

 
− změna stravování ve školní jídelně. Kvůli nedostatku kapacity pro naší školu, se možnost 

stravování přesouvá do školní jídelny na SOŠ stavební a zahradnické. S tím souvisí rozvrhové 
změny. Pondělí – středa je 1x volná hodina na oběd a výuka probíha do 15:15 – 16:55. Čtvrtek a 
pátek do 12:35 a do 14:20. 
 

− Do 14 dnů neomluvené absence mohou být posuzovány jako neomluvené hodiny 
 

− rozšíření omluvenek pro rodinné důvody ze 4 na 5 dní. 
 
Ad5)  
1. Informace o automatu, který byl doplněn o jídlo. 
2. V diskusi jsme se zabývali problematikou studentské rady: třídní učitelé zjistí, zda chtějí 

stávající členové pracovat. Ke konci září se zástupci tříd sejdou s paní ředitelkou. 
  

 Usnesení: 
 1) Školská rada vzala na vědomí inspekční zprávu ČSI, k níž nevyslovila připomínky. Dále rada 
schválila výuku podle nového ŠVP a to od 1. 9. 2010. Školská rada také schválila změny ve 
Školním řádu, platném od 1. 9. 2010. Prodiskutováno bylo také téma studentské rady, zvolení 
studenti budou vyzýváni se sebranými připomínkami k zasedání. 
 
 
Zapisovatel: Radovan Fiala 
Předsedkyně: PhDr. Věra Zaviačičová     
   


