Zápis ze zasedání Školské rady dne 24.10.2016
Přítomní členové – PaedDr. J Jech, Mgr. A. Kubišta, Mgr. O. Pásková,
Ing. J. Sombergerová, MBA
Hosté - PhDr. I. Nefe, CSc, Mgr. P. Šupejová, Mgr. H. Miler
Program: 1. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016
2. Schválení úprav a časových posunů u některých předmětů ŠVP
3. Informace o dalším kole voleb do Školské rady zástupců nezletilých žáků a zletilých studentů
4. Různé
1. Ředitel informoval ŠR o průběhu uplynulého školního roku, věnoval se hospodářské
činnosti (rekonstrukce auly, přestavba jídelny, sanace zdí na školním dvoře, úprava školního
hřiště, instalace úsporného osvětlení na chodbách, v šatnách a ve školní jídelně) a
pedagogické činnosti (výsledky maturitních zkoušek, přijímací řízení, vítězství školy
v Poháru Hartiga i ve sportovních soutěžích).
2. Zástupce ředitele informoval ŠR o nutných dílčích úpravách a časových posunech
některých tematických celků ŠVP v předmětech český jazyk a literatura, německý jazyk,
chemie a biologie, které vyplynuly z jednání předmětových komisí.
3. Zástupce ředitele informoval o organizaci druhého kola voleb do Školské rady za zástupce
nezletilých žáků a zletilých studentů, které proběhnou elektronickou formou ve dne
24. a 25. 11. 2016.
4. Ředitel školy podrobně informoval o kontrolní a inspekční činnosti, která probíhá na škole
od 30.8.2016 do současnosti a podnět k ní vyvolala stížnost rodičů 3 žáků současné 6.F.
Usnesení: Školská rada schválila Výroční zprávu školy bez připomínek.
Školská rada schválila úpravu ŠVP v předmětech český jazyk a literatura, německý
jazyk, biologie a chemie.
Školská rada vzala na vědomí podrobnou informaci ředitele školy o stížnostech některých
rodičů žáků a o opatřeních nadřízených orgánů přijatých v této souvislosti. Školská rada
pozitivně hodnotí profesionální přístup vedení školy k řešení problémů a zároveň snahu
zachovat vysokou odbornou úroveň studia. Tendence z řad rodičů ovlivňovat chod a řízení
školy tak, jak bylo prezentováno vedením školy, považuje Školská rada za nevhodné a
neopodstatněné.
V Praze 24. října 2016
zapsala O. Pásková
předseda ŠR PaedDr J. Jech

