Zápis z jednání školské rady
Dne 8. 1. 2019
Místo a čas: ředitelna 16:00 hod.
Přítomni: viz prezenční listina

Program:
1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2. Představení členů školské rady, ředitelky školy a zástupce ředitelky školy.
3. Schválení jednacího řádu školské rady.
4. Volba předsedy školské rady.
5. Diskuze.

1. Zapisovatelem zvolen Mgr. Bešta (ZŘŠ), ověřovatelem zvolena Mgr. Kosíková
(jednohlasně).
2. ŘŠ představila jednotlivé členy školské rady a ZŘŠ.
3. ŘŠ seznámila přítomné s jednacím řádem školské rady. Řád schválen jednohlasně.
4. Předsedkyní školské rady zvolena na návrh Ing. Pavlíkové Nešporové Mgr. Kosíková
(pro 5, zdržel se 1).
5. Diskuze
a) Na návrh Mgr. Balgy se členové ŠR shodli na zveřejňování zápisů ŠR na webových
stránkách školy.
b) Mgr. Balga se ptal na práva ŠR. ŘŠ citovala §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Znění § 167
(informace o školské radě) a § 168 bude přílohou zápisu.
c) Mgr. Balga se zeptal ŘŠ na dlouhodobou vizi školy s ohledem na možné posílení výuky
informatiky, případně robotiky. V diskuzi se postupně vyjádřili ŘŠ, Ing. Pavlíková Nešporová,
Mgr. Kosíková a ZŘŠ. Výuka hodin informatiky je dána školním vzdělávacím programem, který
musí odpovídat rámcovému vzdělávacímu plánu. Užití disponibilních hodin je vázáno pravidly.
ŘŠ připomenula, že v rámci volitelných předmětů byla výuka informatiky nabízena, žáci si jí však
nevybírali. Dále zmínila fakt, že úpravy ŠVP probíhají prakticky každoročně, a to v souvislosti
s požadavky MŠMT i vyučujících.

d) Mgr. Balga hovořil o možnosti projektů s dalšími školami či subjekty, a to v oblasti
technického vyučování. ZŘŠ bude tyto možnosti monitorovat.
e) Paní Kostrhunová se ptala na způsob hodnocení ve výchovách. ZŘŠ odpověděl, že obecná
pravidla hodnocení jsou součástí ŠVP a školního řádu, konkrétní známky je nejlepší konzultovat
s daným vyučujícím.
f) Mgr. Kosíková požádala o mailové adresy členů ŠR pro efektivní komunikaci. Členové ŠR své
adresy nadiktovali.
Zapsal: Mgr. Michal Bešta

Přílohy:
č. 1 Prezenční listina
č. 2 Znění § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.
č. 3 Jednací řád ŠR

Zápis ověřila: __________________________
Mgr. Martina Kosíková

