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27. zasedání ŠKOLSKÉ RADY 
 

Datum: 24. 10. 2018 v 15:00, v ředitelně školy 

Přítomni: Mgr. Jiří Vlček, Mgr. Jiří Štěpán, Mgr. Tomáš Král 

  Ing. Pavla Hostašová, ředitelka školy – pozvána ŠR 

Program: 

Čl. 1: 

ad a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů  

- byly předloženy ŠVP oborů PS (nový ŠVP od 1.9. 2018) a oboru O (dodatek k ŠVP, 

rozšíření výuky M, od 1.9.2017) 

ad b) schválení výročních zpráv: 

-   výroční zpráva za školní rok 2017/18 za školu 

-   výroční zpráva za školní rok 2017/18 za středisko volného času 

-   výroční zpráva za školní rok 2017/18 za domov mládeže 
-   výroční zprávy byly všemi hlasy členů rady schválené  

ad c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny 

-  nebylo předmětem jednání 

ad  d)  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

- nebylo předmětem jednání 

ad e) seznámení s koncepčními záměry rozvoje školy zpracované ředitelkou školy:  

-    Vyhodnocení koncepce pro šk. rok 2017/18  

-    nová Koncepce pro šk. r. 2018/19  

-    Plán práce pro šk. rok 2018/19 
-    projekty OP VVV (tzv. šablony) – pro školní roky 2017/18 a 2018/19  

-    IROP (vybavení školy ICT, konektivita, odborné učebny) 

Ředitelka školy dále informovala: 

- probíhá rekonstrukce školy (stropy nad 3. NP, střecha a půdní vestavba ve 4. NP, 

vestavba pro DM, okna ve 3. NP) 

- byla navýšená kapacita DM ze 70 na 94 ubytovaných 

- zahájení výuky nového oboru – Zdravotnický asistent – 2. ročník 

- změna názvu oboru Zdravotnický asistent na Praktická sestra – od 1. ročníku 

- v jednání na MŠMT: žádost o navýšení kapacity oboru PMP o 20 žáků, na 180 

ad f) projednání návrhu rozpočtu 

- nebylo předmětem jednání 

ad g) projednání inspekčních zpráv 

- nebylo předmětem jednání 

Čl. 2: 27. setkání školské rady se dle dohody školské rady společně s ředitelkou školy 

předběžně  uskuteční v dubnu 2019. 

Čl. 3: byl potvrzen předseda školské rady: Mgr. Jiří Vlček 

 

Závěr: 

Na 26. zasedání byly projednány a schváleny dokumenty dle Čl. 1, bodů a, b, e a Čl.2  

V Odrách dne  24. 10. 2018                

........................................................................ 

                                                                            Mgr. Jiří Vlček, předseda ŠR 

Zúčastněni: 

Mgr. Jiří Vlček, vlcek21@email.cz 

Mgr. Jiří Štěpánstepan@zsalsova.cz 

Mgr. Tomáš Král, kral@cssodry.cz 

Ing. Pavla Hostašová, pavla.hostasova@cssodry.cz 
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