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Zápis ze zasedání školské rady dne 2. října 2014
Školská rada se sešla dne 2. října 2014. První zasedání letošního školního roku bylo zároveň
prvním zasedáním nově zvolené školské rady. Zasedání bylo svoláno Ing. Luďkem Možíšem, novým
ředitelem školy.
Přítomni byli všichni členové školské rady: Valerie Babická, Mgr. Dagmar Tupá, Jaroslav
Beran, MgA. Langerová Sabina, Ing. Hana Rusová, Mgr. Pavel David. Jako host byl přizván Ing. Luděk
Možíš.
Program jednání:
1. Představení nových členů školské rady pro funkční období 2014 – 2017
2. Zvolení předsedy a místopředsedy školské rady
3. Schválení jednacího řádu školské rady
4. Seznámení s výroční zprávou
5. Seznámení se změnami ŠVP pro školní rok 2014/2015
6. Seznámení a schválení nové varianty školního řádu
7. Různé
ad. 1)
K práci ve školské radě byli přizváni noví členové školské rady vzešlí z řádných voleb zástupců
žáků konaných v červnu 2014. Jedná se o Valerii Babickou a Mgr. Dagmaru Tupou. Za pedagogické
pracovníky byli zvoleni Ing. Hana Rusová a Mgr. Pavel David. Za radu města byli přítomni zvolení
MgA. Langerová Sabina a Jaroslav Beran.
ad. 2)
Předsedou byl jednomyslně zvolen pan Jaroslav Beran.
ad. 3)
Jednací řád školské rady, který byl beze změn přednesen, byl jednomyslně schválen.
ad. 4)
Členům školské rady byla elektronicky zaslána konečná varianta výroční zprávy. Tito zprávu
předem prostudovali a během schůze dodali připomínky týkající se drobné nepřesnosti v údajích.
Dále pak byla tato výroční zpráva jednomyslně schválena.
ad. 5)
Se změnami v ŠVP pro školní rok 2014/2015 byli členové školské radě během schůze
seznámeni a také jeho současná podoba byla jednomyslně schválena. Změny se týkají zvýšení
jednohodinové dotace týdně předmětu fyzika v 8. ročníku na dvouhodinovou a tím rozšíření
učebního plánu o základy akustiky a meteorologie. Dále se úpravy dotknou přesunu některých témat

v předmětu zeměpis mezi ročníky. A v důsledku ukončeného povinně volitelného předmětu v 9.
ročníku, může být zachována tříhodinová dotace Nj, obdobně jako v loňském ročníku 8.
ad. 6)
Školní řád byl nově vytvořen v důsledku některých úprav občanského zákoníku. Tyto změny
jsou zaměřeny na zvýšenou zodpovědnost pedagogických i nepedagogických pracovníků za žáky. To
se ve znění nového školního řádu projevilo ve formě nutného dohledu žáků během poledních
přestávek a zákazu opouštění budovy školy v době vyučování. Polední přestávky byly zkráceny na 30
minut. Školní řád byl jednomyslně schválen.
ad. 7)
Různé: v rámci diskuse byla projednávána přítomnost automatu na nápoje a potraviny. Zatím
zůstává beze změn.
Dále se projednával možný návrh úpravy ŠVP, kde byl požadován návrat předmětu „technické
kreslení“. Také byla diskutována možnost uzavírání „smlouvy mezi školou a rodiči“ jako možný
výchovný prostředek pro velmi problematické žáky. S návrhy členů školské rady budou pedagogové
seznámeni na pedagogické radě.
Závěr:
Školská rada schválila: 1. Jednací řád
2. Výroční zprávu za rok 2013/2014
3. ŠVP 2014/2015
4. Školní řád

Dne 2. 10. 2014

Zapsala: ………………………………………………….
Ing. Hana Rusová

Předseda školské rady: ……………………………………………..
Jaroslav Beran

