
Zápis z jednání školské rady dne 16. 9. 2021 

 

Členové ŠR 

1. Mgr. Petr Ryška 

2. Ing. Jakub Schebesta 

3. Ing. Veronika Nosková 

4. Adéla Vašíčková 

5. Mgr. Jan Kodet 

6. Mgr. Ondřej Levák 

Zápis: 

1. Na zasedání první schůzky školního roku 2021/2022 byli přítomní: všichni členové 

2. Přivítání členů školské rady 

3. Seznámení se školským zákonem (část pro školskou radu) a zvolení předsedy školské 

rady. Členové ŠR se sami navzájem představili a sdělili si svoje představy a důvody, 

proč jsou tady. Petr Ryška se uchopil řízení volby předsedy školské rady. Po domluvě 

byl jednomyslně zvolen předsedou školské rady Jan Kodet. 

4. Seznámení se školou a důležitými aktivitami za uplynulé období 

 

a. Pozice školy, počet žáků a vyučujících, studijní obory, způsob řízení instituce 

b. Covid–19 – krizový tým – občasné konzultace 

c. Přijímací zkoušky – červen 2021 

V červenci ukončené – nabrali jsme plný stav žáků tedy 5x30 žáků 

d. Maturitní zkoušky červen 2021 

Po opravných zkouškách všichni úspěšní (Pavel Chromý – 7 pokus DT ANJ 

konečně úspěšný) 

e. Odlišnosti v hodnocení žáků start výuky zaměřený na opakování a procvičení 

f. Start školního roku – školení učitelů (BOZP, Teams), distanční výuka 1A8 (5 

případů 

g. Přestupy a odchody  

5. Co nás v nejbližší době čeká 

a. Podmínky přijímacího řízení pro obor 42 

b. Kontrola spuštění školního roku (třídní knihy, klasifikace, přihlášky k MZ, …) 

c. Spuštění IKAP 2 – 3,5 mil. Kč na dva roky – aktivity: aktivizace výuky, 

podpora technického vzdělávání, nákup IT technilogií, podpora tvorby nové 

laboratoře chemie, podpora návštěvy učitelů na partnerských zahraničních 

školách … 

d. Práce na úpravě okolí školy – tvorba vnitrobloku – řeší se již projekt 

e. Děravá střecha na tělocvičně (kroupy v létě) 

f. Ve hře financování dvou projektů (půdní vestavba a laboratoř chemie – ve 

stádiu hotové studie) 

g. Rozjedeme stravenky formou platebních karet 

h. Dokončuje se rekonstrukce posluchárny fyziky a rozjela se rekonstrukce 

školního archivu, představení programu Croseus pro řešení řídící kontroly v 

organizaci 



6. Členové školské rady se dohodli: 

Dotaz na: 

měkké projekty EU, IROP 

způsob financování školní psycholožky 

MAPy 

stavby školy 

další termín setkání ŠR 

poruchu chipového systému pro vstup do školy 

 

zapsal: Mgr. Pavel Suk 

 

 


