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Školská rada

Zápis ze zasedání školské rady
22. 6. 2020 15.00
Přítomní členové
• A. Kočina, M. Kousalíková, R. Mička, J. Tuzar, L. Veselá, Z. Hamhalterová (ředitelka školy)
• školská rada je usnášeníschopná
Uvítání a program
• p. ředitelka Z. Hamhalterová představila v doplňujících volbách nově zvolené členy školské rady (Ing.
Radek Mička – zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, Mgr. Lenka Veselá –
zástupce pedagogů školy) a do volby nového předsedy se ujala vedení schůze
• p. ředitelka Z. Hamhalterová představila program zasedání
◦ projednání a schválení jednacího řádu školské rady,
◦ projednání a schválení školního řádu s platností od 1. 9. 2020,
◦ projednání úprav pravidel hodnocení výsledků žáků v 2. cizím jazyce,
◦ projednání úprav ŠVP,
◦ projednání harmonogramu školního roku 2020/2021,
◦ projednání informací o rozvoji školy v roce 2020/2021,
◦ volba nového předsedy školské rady
◦ další podněty k řešení
Projednání a schválení jednacího řádu školské rady
• ředitelka školy seznámila nové členy s náplní práce školské rady a představila návrh jednacího řádu (změna
předsedy ŠR)
• hlasování o jednacím řádu: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo
• školská rada schvaluje jednací řád v předloženém znění
• nové znění jednacího řádu je přílohou tohoto zápisu
Projednání a schválení školního řádu s platností od 1. 9. 2020
• ředitelka školy představila školního řádu, který zůstává beze změn ve znění ze školního roku 2019/2020
• hlasování o novém znění školního řádu: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo
• školská rada schvaluje školní řád v předloženém znění
• nové znění školního řádu je přílohou tohoto zápisu
Projednání úprav ŠVP
• ředitelka školy předložila radě dokument Charakteristika školy, který je součástí ŠVP
◦ dojde ke změně na postu zástupce pro organizační záležitosti – Mgr. K. Mrštinová
◦ v souvislosti s tím dochází ke změnám na dalších pozicích (předsedové komisí pro vzdělávací obory a oblasti)
• školská rada bere na vědomí provedené změny v ŠVP v části Charakteristika školy
◦ dojde ke změně názvu předmětu Vizuální kultura a výtvarná tvorba na Výtvarné umění
• školská rada bere na vědomí provedené změny v ŠVP ve výše uvedených předmětech
Projednání úprav pravidel hodnocení výsledků žáků v 2. cizím jazyce (Nj, Fj, Rj)
• ředitelka školy předložila poslední verzi dokumentu Pravidla hodnocení výsledků ve vzdělávacích oblastech
Německý jazyk, Francouzský jazyk a Ruský jazyk
◦ sjednocení klasifikačního systému v 2. cizím jazyce s hodnocením v Anglickém jazyce
• hlasování o novém znění pravidel hodnocení výsledků žáků: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo
• školská rada schvaluje pravidla hodnocení výsledků žáků v Nj, Fj a Rj v předloženém znění
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Projednání harmonogramu školního roku 2020/2021
• ředitelka školy předložila radě pracovní verzi harmonogramu příštího školního roku
◦ v harmonogramu jsou zahrnuty předně akce, které zcela jistě proběhnou v daných termínech
• školská rada bere na vědomí pracovní verzi harmonogramu školního roku 2020/2021
Projednání informací o rozvoji školy v roce 2020/2021
• ředitelka školy seznámila členy školské rady se zabezpečením chodu školy v příštím školním roce
◦ rekonstrukce oken v tělocvičně
◦ rekonstrukce podlahy v tělocvičně
◦ rekonstrukce posilovny
◦ připravena studie přístavby
• školská rada bere na vědomí informace o rozvoji školy přednesené ředitelkou školy
Projednání dalších podnětů
• členové školské rady nemají žádné další podněty
Volba nového předsedy školské rady
M. Kousalíková – 3 hlasy
J. Tuzar – 2 hlasy
Novým předsedou školské rady se stala Ing. Marie Kousalíková
Termín příštího jednání
• ředitelka školy navrhuje (vzhledem k potřebám školy a povinnostem školské rady) termín 19. října 2020 v
15.00
◦ členové rady s navrhovaným termínem souhlasí
Zapsal
J. Tuzar, 22. června 2020
Schválil
M. Kousalíková, 22. června 2020
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