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Školská rada

Zápis ze zasedání školské rady
23. 10. 2018 17.00
Přítomní členové
• V. Jára, M. Kousalíková, R. Mejstřík, J. Pavlík, J. Tuzar, Z. Hamhalterová (ředitelka školy)
• A. Kočina se omluvil pro nemoc
• školská rada je usnášeníschopná
Uvítání a program
• ředitelka školy přivítala členy rady na zasedání
◦ představila Ing. Romana Mejstříka, nového člena školské rady jmenovaného
zřizovatelem školy od 1. 10. 2018 na dva roky
• předseda školské rady představil program zasedání
◦ výroční zpráva školy
◦ Dodatek č. 10 ke Školnímu vzdělávacímu programu (dále ŠVP)
◦ další podněty k řešení
Projednání výroční zprávy
• ředitelka představila výroční zprávu
◦ význam grantů (zvláště celorepubliková Soutěž v 3D tisku, jejíž produkty se uplatňují ve
školách pro nevidomé a slabozraké žáky)
◦ investice do vybavení školy
◦ informace o pracovnících, jejich kvalifikaci a dalším vzdělávání
◦ statistické údaje o žácích
◦ statistické údaje o maturitních zkouškách
◦ údaje o výuce jazyků
• během projednávání byly opraveny a doplněny některé údaje na základě připomínek členů
školské rady
• po schválení školskou radou mohou být ještě provedeny jazykové korekce
• hlasování o výroční zprávě: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo
• školská rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018
Projednání dodatku ŠVP
• ředitelka školy předložila radě dokument ŠVP Dodatek č. 10
◦ dochází ke změnám ve dvou kapitolách
◦ Identifikační údaje školy (změna adresy)
◦ Charakteristika školy (vybavení školy, personální obsazení, realizované projekty, složení
školské rady)
• školská rada bere na vědomí provedené změny v ŠVP
Projednání dalších podnětů
• předseda rady neobdržel žádné podněty k projednání
• ostatní členové školské rady nemají žádné další podněty
Termín příštího jednání
• předseda školské rady oznámí termín dalšího jednání (patrně únor 2019) e-mailem
Zapsal
V. Jára, 23. října 2018
Schválil
J. Pavlík, 23. října 2018

