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Zápis ze zasedání školské rady 

24. 6. 2019 15.00 

Přítomní členové 

• V. Jára, A. Kočina, M. Kousalíková (od 15.10), J. Pavlík, J. Tuzar, Z. Hamhalterová (ředitelka 
školy) 

• školská rada je usnášeníschopná 

Uvítání a program 

• předseda školské rady uvítal členy a představil program zasedání 
◦ projednání a schválení školního řádu s platností od 1. 9. 2019, 
◦ projednání úprav pravidel hodnocení výsledků žáků v matematice, 
◦ projednání úprav ŠVP, 
◦ projednání harmonogramu školního roku 2019/2020, 
◦ projednání informací o rozvoji školy v roce 2019/2020, 
◦ další podněty k řešení 

Projednání a schválení školního řádu s platností od 1. 9. 2019 

• ředitelka školy představila změny školního řádu, které vychází z námětů pedagogů 
◦ opatření proti užívání alkoholu na školních akcích (možnost žáka z akce vyloučit) 
◦ školní řád bude odeslán k externímu auditu společnosti určené zřizovatelem 

• 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 pravidel hodnocení výsledků žáků v matematice 

• ředitelka školy předložila poslední verzi dokumentu Pravidla hodnocení výsledků ve 
vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace 
◦ sjednocení klasifikačního systému v předmětu Matematika v celé škole 
◦ užití bodového systému a převod na výslednou klasifikaci 

• hlasování o novém znění pravidel hodnocení výsledků žáků v matematice: 5 hlasů pro, 
0 hlasů proti, 0 se zdrželo 

• školská rada schvaluje pravidla hodnocení výsledků žáků v matematice v předloženém znění 

Projednání úprav ŠVP 

• ředitelka školy předložila radě dokument Charakteristika školy, který je součástí ŠVP 
◦ dojde ke změně počtu zástupců ředitelky školy 
◦ dojde ke změně na postu zástupce pro organizační záležitosti – RNDr. L. Erhart 
◦ v souvislosti s tím dochází ke změnám na dalších pozicích (předsedové komisí pro 

vzdělávací obory a oblasti, výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, 
školní psycholog, speciální pedagog) 

◦ pozice školního psychologa bude obsazena novým zaměstnancem – zatím probíhá 
konkurzní řízení 

◦ další úpravy související se změnami institucí, s nimiž škola spolupracuje 
• školská rada bere na vědomí provedené změny v ŠVP v části Charakteristika školy 
• ředitelka školy předložila radě upravený ŠVP v předmětech Latina, Seminář klasické latiny 

(pro 3. ročník), Seminář klasické latiny (pro 4. ročník) a Biologie buňky 
◦ změny souvisí se zavedením druhého volitelného předmětu ve třetím ročníku 

• školská rada bere na vědomí provedené změny v ŠVP ve výše uvedených předmětech 
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Projednání harmonogramu školního roku 2019/2020 

• ředitelka školy předložila radě pracovní verzi harmonogramu příštího školního roku 
◦ v harmonogramu jsou zahrnuty předně akce, které zcela jistě proběhnou v daných 

termínech 
◦ sportovní a odborné kurzy proběhnou spíše v prvním červnovém týdnu 
◦ posunutí ukončení klasifikace na 25. června 2020 

• školská rada bere na vědomí pracovní verzi harmonogramu školního roku 2019/2020 

Projednání informací o rozvoji školy v roce 2019/2020 

• ředitelka školy seznámila členy školské rady se zabezpečením chodu školy v příštím 
školním roce 
◦ zabezpečení chodu školy: vnoření úvazků bývalých zástupců, nový učitel matematiky 
◦ vybavenost školy: o prázdninách bude vybudováno venkovní street-workoutové 

posilovací hřiště, v plánu je přístřešek pro jízdní kola 
◦ plán vybudovat školní poradenské pracoviště – pro školního psychologa, speciálního 

pedagoga, příp. jako týmové pracoviště pro ostatní pracovníky 
◦ opravy v tělocvičně, úpravy pozemku (chodníků ke sportovištím) 
◦ žádost MHMP o prostředky na výbavu biologické laboratoře (400 000 Kč) 
◦ nutná oprava terasy – je v havarijním stavu 
◦ grantová řízení: schváleny příspěvky na tematickou cestu do USA, projekt Almere, 

Arabský [mafyn] a příspěvky pro sociálně znevýhodněné žáky 
• ředitelka školy informovala radu o využití mzdových prostředků na odměny pracovníků 

školy (pedagogických i nepedagogických) 
• školská rada bere na vědomí informace o rozvoji školy přednesené ředitelkou školy 

Projednání dalších podnětů 

• předseda rady neobdržel žádné podněty k projednání 
• ostatní členové školské rady nemají žádné další podněty 

Termín příštího jednání 

• ředitelka školy navrhuje (vzhledem k potřebám školy a povinnostem školské rady) termín 
14. října 2019 v 15.00 
◦ členové rady s navrhovaným termínem souhlasí 

Zapsal 

V. Jára, 24. června 2019 

Schválil 

J. Pavlík, 24. června 2019 


